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Pies naam is August Theodoor Vincent Spies. Ik werd geboren

den
-

10den December 1855 in Duitschland, op den top van den

Landeckerbergin de nabijheid van het oude roofslot. Landeck.

‘Mijnvader was houtvester ; onze woning was een regeeringsgebouw
en diende — alleen onder een anderen vorm — voor hetzelfde doel,

waarvooreenige eeuwen geleden het oude slot gediend had.

‘Deedele roofridders, wier sporen nog te herkennen waren in

de overblijfselenvan het oude kasteel, waren verdwenen en hadden

plaatsgemaakt voor de meer biitinntis en minder gevaarlijke
‘maniervan plunderen en rooven, zooals die in practijk wordt ge-

brachtin de nieuwe, mooie gebouwen onder de tegenwoordige
regeering. Maar hoewel het volk over deze en dergelijke ruinen

in den omtrek spreekt als van ,,oude roofkasteelen”, spreken aij
5 metgrooten eerbied van de tegenwoordigegouvernementsgebouwen,
_waarin zij dagelijks geplukt worden; ja, ik geloof zelfs, dat zij

| bon bloed zouden veil hebben voor de instandhouding van deze

" »wettige”instellingen!

Wat een onderscheid tusschen deze ,,barbaren”en het beschaafde

Amerikaanschevolk! Zeg de Amerikanen, dat zij vechten moeten

mevoor de ‘instandhoudingvan onze roofzuchtige handelsinrichtingen,

Jaat hen voor de ,,wettige” ondernemingen onzer handelsprinsen,
_ spoorwegkoningenen fabrikanten ten strijde trekken — zij zullen,

s ik, veel spoediger dien roep volgen dan de ,,barbaren van

jen-Europa, die den geest van onze vrije, Amerikaansche in-

niet kunnenbegrijpen !”
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De groote meerderheid van het Amerikaansche volk is onbekend
met de groote waarheid, die schuilt in de woorden van een beroemd _
wijsgeer en dichter: ,,Wat gij van uw vad’ren kreegt door erfenis,—
gij behoort het te verdienen, wilt ge het bezitten !”

Van een geschiedkundig standpunt beschouwd, is mijn seek
plaats een zeer belangrikk stukje gronds, en dit moge de eenige ie
verontschuldiging zijn, waarom ik juist die plek uitkoos om er —

geboren te worden. Ik erken, dat ik niet de fout had moeten
begaan als ,,vreemdeling” te worden geboren. Waarschijnlijk had

ik deze fout niet begaan, wanneer ik voor mijn intrede in het leven

de gave der voorspelling had bezeten. Dan had ik kunnen weten,
dat ik op ’t punt was een verschrikkelijkke misdaad te begaan, —

een daad waarvoor ik 30 jaar later in Chicago met den dood ge-
straft zou worden. Dan had ik geweten, dat de God der Chris-

tenen in zijn onnaspeurlijke wijsheid de zaken zoo beschikt had,
dat alle goede menschen voortaan onder de bescherming der,,ver-

eenigde monopolién”geboren worden.... Daar mij echter het

gevaarlijkke van de onderneming niet bekend was, strompelde ik

gedachteloos, zonder te weten wat ik deed, op het tooneel des

levens. Ik voer dit echter niet aan als verzachtende omstandigheid,
en veroordeel niet zulke wijze mannen als Grinnell en 2ijne gezwo-

renen, omdat zij ellendige misdadigers willen doen ophangen, die

zoo weinig verstand bleken te hebben bij de keuze van hun ge-

boortegrond. De maatschappij moet zich tegen zoo’n misdaad weten

te beschermen !

Maar keeren wij terug naar het kasteel Landeck. Volg mij
daarheen, lezer, op een vroolijken helderen zomerschen dag. Wij
beklimmen den toren. Doch wees voorzichtig, anders valt gij over

de puinhoopen! Dit hier!? O, dat is maar een stuk van een

oude pijnbank, wij vonden het op een keer met meerdere oude

leelijke wapens in een onderaardsche gang; zij werden gebruikt
om ,,orde” te houden onder de slachtofters . .. . maar waarom huivert

gij? De middelen, waarvan de tegenwoordige politie gebruik
maakt, zijn niet zoo barbaarsch, maar zijn toch even krachtig en
dienen voor hetzelfde doel .

Zoo, neem nu mijne ed ik zal u naar.den top der naa
$jf

brengen, maar pas op de vleérmuizen! Die gevleugelde vrienden,

4
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-loa zij rusten uit in de schaduw van Sesade ouden tijd”

sat‘en worden zeer boos wanneer gij ze stoort of hen in het licht

—brengt.Maar ook adders hadden deze plaats voor hun verblijf
er _uitgekozenen bedreigden ieder die het

—
zijn ng

ane

gebeurd. Ik behoef zeker niet te zeggen, dat het werk der voor-

 uitgang door dit venijnig gedierte zeer bemoeilijkt werd ; na hunne
_

verdelging hebben wij buitengewone schreden in de goederichting
gedaan! — — Gij-lacht? O, neen! Ik spreek niet van dat andere

eee
waaraan gij schijnt te denken! — Maar hier zijn wij

er Een prachtig uitzicht, nietwaar? Daar in ’t westen, ongeveer

een uur hier vandaan, zult gij een andere ruine bemerken, dat is

_ burgDreieck, en daar in ’t zuidwesten, ziet gij op gelijken afstand
BeburgWildeck.

En zie nu daarheen! Zie de vruchtbare dalen, die prachtige

2weblenen yelden en bloeiende dorpen! Gij zult er ongeveer een

- dozijntellen van deze plek gezien, en wilt gij wel gelooven, dat

aij allen en nog anderen, die gedurende den 30-jarigen oorlog ver-

_ woest werden, schatplichtig waren aan de roovers van deze drie

sloten? Ja, die dorpsbewoners arbeidden hun leven lang, van den

yroegen morgen tot den laten avond om de kelders te vullen van

_ hunne rijke bloedzuigers, die daarvoor de goedheid hadden ,,rust

veee enorde”onder het arme volk te bewaren.
-Wanneerb. v. een dezer slaafsche onderdanen zijn ontevredenheid

: ‘overde bestaande orde van zaken uitdrukte, als hij het waagde

wichover den moeilijken, ondragelijken taak te beklagen, dan

vorderde»weten orde”, dat hij op een dier afschuwelijke werk-

tuigen,die gij daar straks gezien hebt, gebonden en gefolterd werd,

om hem gehoorzaamheiden onderdanigheid in te prenten. ,,De

eeteriarnsbehoort zich te verdedigen tegen deze klasse van

ae



en Pinkertons even zoo goed, als hunne afstammelingen ze heden
ten dage hebben en hoewel zij deze ten achteren zijn wat bescha-
ving betreft, vervulden zij hunne roeping toch op werkelijk bewon-
derenswaardige wijze. Om hun doel te bereiken haddenaijnict ae
eens de hulp noodig vaa een Chicagoér jury ! a

Zij die in den waan bleven volharden dat het incite aS
doel der maatschappelijke samenleving, noch de wil der voorzie- —

nigheid kon zijn, dat duizende goede menschen zich doodwerkten
voor den roem, den rijkdom en de verkwisting vanenkele ondank- —__

bare zuiplappen, werden op wreede wijze ter dood gebracht. ae
Ongeveer 200 voet van ons standpunt is een loodrechten afgrond —

van vulkanischen oorsprong, 8 voet lang en 3 voet breed, de diepte
is onpeilbaar. De oude overleveringen vertellen, dat tallooze jonge
meisjes hun graf er in gevonden hebben. De

_

,,edele”ridders
roofden in die tijden van ,,rust en orde” de mooie meisjes uit de

dorpen, brachten ze op hunne kasteelen, onderwierpen ze aan hunne
lusten en wanneer zij genoeg van hen hadden of een beter wild
hadden gevangen, dan was de afgrond steeds bereid de slacht-
offers van deze ellendelingen op te nemen.

(ips

O, ik zie dat gij ongeloovig het hoofd schudt; hebt gij dan

nooit den afgrond ontdekt, waarin de edele ridders van onzen tijd
in de groote steden hunne slachtoffers doen verdwijnen? Die is .

nog afschuwelijker dan deze hier! Die afgrond heet: prostitutie!
—

Gij gelooft niet, dat het volk zulke gruweldaden zou geduld
hebben ? Lieve vriend, uw revolutionaire geest vervoert u! Die
goede lieden verdroegen deze schanddaden even rustig, als onze
,wet en orde”-lievende arbeiders ze thans nog verdragen; en wat

met hen geschiedde, die zich verzetten, zeide ik u reeds. ;

Mijne woorden maken u bedroefd; maar laat mij u op iets anders
opmerkzaam maken. Ziet gij dien torem tusschen die beide bergen
daar ginds? Naast dezen toren bevinden zich thans nog de ruinen
der eerste kerk, die wel ten tijde van het oude heidendom, maar
toch door vrije en vrijheidlievende Duitschers gebouwd werd. De —
stichter was Lullus, een apostel van den heiligen Bonifacius. Met
deze kerk en anderen, die in de achtste eeuw gebouwd werden,
kwam het gif der oostersche kruiperigheid, het evangelie yan de



lg uit de aecetsaalisbethder christelijke kerk over Phan
ce dana‘uitstortte.
| Be is waar, de gezonde helder denkende Duitschers werden niet

_ gemakkelijkde prooi van het pessimistisch geloof van een bedorven

. verwijfdras, aij waren nooit goede Christenen, doch werden

:
er door aangestoken, om het bewustzijn van hunnen

- mannelijkentrots een tijd lang te verliezen en, als natuurlijk gevolg
: ~daarvan,onder het slavenjuk te geraken. — Als het leven geen

_waarde had, waarom dan naar vrijheid te streven ?! — Mijn vriend,

die ruinen van deze kerk zijn de gedenkteekenen van een tijd,

waaraan zulke roofkasteelen als deze, waarop wij nu staan, hun

‘ontstaante danken hebben. Het volk zou ze veel vroeger verwoest

oo alsniet de priestertusschenhen en ,,wet en orde” gestaan

a er gelegd is tusschen dezen en zijn slachtoffers.
Dezetwee ruines,eens heilig als

oo eis van de maatschap-

ae ‘gij isin uitroepen: was dat mogelijk ?! isle zie nu acs,
: galt ‘uit, vervolg de bergketen naar het noord-oosten ; daar aan

:

den haved waar hemel en aarde zich schijnen te vereenigen, zult

eee een donker puntzien, het ziet er uit als cen kleine wolk, dat

aneis de Wartburg;daar was het dat Dr. Martin Luther werkte, een

werktnigvan dezelfde ea krachten, die zich langzamer-

- Het is onze gewoonte groote bibeidiohiioednals de verdienste

a ‘vanenkele mannen aan te merken; dat is altijd verkeerd en zoo

ee coal
ook met Luther. Het Duitaatrevolk kon de byzantijnsche

ct e, -2ooalsdie in de leerstellingen van Joden- en Christen-

rkomt,nietin zich opnemen. Het denkbeeld, dat dit leven

-_ om onsdoor lijden te louterenen op een volgend
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gemoed der Germanen, en wat meer nog afstootte was, dat dienst-
baarheid en overheersching gesproten waren uit het zaad door den
nieuwen godsdienst gestrooid en daar, waar vroeger zegenaan-
brengende vrijheid heerschte, wortel schoot en zich zoo ontwik-

kelde, dat geduld ophield een deugd te zijn.
De weérbarstige geest van het volk, zijn afkeer van deleer der

zelfverloochening, die hem door de kerk opgedrongen werd, werd
door de priesters eenige eeuwen met goed gevolg onderdrukt;
maar toen de ongerechtighedenvan den adel en de persoonlijke
onderdrukking onverdragelijk werden, toen brak de lang terugge-
houden wrevel onweerstaanbaar uit en. vond Luther een vruchtbaar
veld. Van den Wartburg rolden de machtige golven der refor-

matie ; het westen had den vreeselijken strijd met het oosten opge-
nomen. De liefde voor vrijheid, die eeuwen lang in het. hart der

menschen begraven lag, brak nu _plotseling uit, de betoovering
was verbroken....

Maar de adel, hoewel hij van het juk der roomsche kerk bevrijd
wilde zijn, was te zeer gesteld op de hem door die kerk toegestane
rechten van volksuitzuiging en verzette zich gewelddadig tegen
het streven, dat merkbaar werd, naar staatkundige vrijheid; de

gewone man moest zich vergenoegen met de afschaffing van het

godsdienstige juk. Luther werd weldra het werktuig van den

adel — en streed met alle macht tegen het ontwakende volksbe-

wustzijn. Hij verdoemde de trouwe aanvoerders van het volk,
vooral den onbevreesden Thomas Miinzer en diens makkers op

scherper wijze dan hij zelf kort te voren door den paus vervloekt

was. En toen eindelijk het naar vrijheid dorstende volk zeisen,
bijlen en hooivorken greep en de edele ridders uit hunne roofnesten

dreef, toen was het Luther, die een samenzweringtegen het volk

tot stand bracht; alle godsdienstige strijdpunten werden ter zijde
gesteld en al die kleine tyrannen verbonden zich om het volk te

onderdrukken: Katholiek of Luthersch, allen vereenigden zich om
—

den arbeid te onderdrukken. (In Amerika wordt thans een derge-
lijke comedie gespeeld: republikeinen en democraten ,omarmen
elkander als nektar en ambrosia”, daar waar de arbeid naar be-
vrijding streeft.)

Zooals van zelf spreekt, het volk was niets meer dan een bende



“8oe gi die de kracht uitmaakt in de soep des woekeraars
_

— dieven en roovers zijn de grooten, de heeren ; zij noemen alles

huneigendom— de visschen in het water, de vogels in de lucht

en de vruchten van den grond zijn hun buit; en toch prediken
ij den armen Gods gebod: ,,gij zult niet stelen!” Dit geldt echter

. niet voor henzelven. Zij berooven den armen landman en arbeider

a ‘net200 lang tot hij niets meer heeft, en waagt deze dan de hand

te ‘slaan aan ,,heilige” zaken, dan wordt hij opgehangen, en de

leugen-doctor zegt: Amen! Die heeren hebben het zich zelf te
:

verwijtéen,dat de arme man hen haat; de oorzaak van den opstand
_willen zij niet uit den weg ruimen, hoe kunnen dan de zaken weér

in ’t reine komen? Omdat ik dit zeg, ben ik een oproermaker —

het 2ij zoo!”

Neen, deze woorden werden niet geuit voor het Hof van rechter

ceed Gij vergistu, lezer,de woorden zijn niet van zoo jongen
datum, zij zijn reeds 400 jaar oud, en de man, die ze gebruikte,

was in zijn recht; hij verklaarde de heilige schrift en zeide, dat

zij niet alleen de zaligheid beloofde, maar ook gelijkheid en broe-

derschap van alle menschen op deze aarde beval. De grooten die

yan ,,wet en orde” houden, onthoofdden hem daarvoor.

De opstandelingen waren eerst overwinnaars, maar zij waren te

~awak tegen de vereenigde krachten der onderdrukkers. Aan den

_ voet van dezen berg werden ze verslagen. Daar ginds, waar gij
—dien grooten steen ziet, omgeven door trotsche eiken, werd de
_ slag voor vrijheid geslagen en verloren.... Neen, niet verloren !

:

a tegengehouden door detijdelijke overwinning der vijanden.
De geest der reformatie was de ,eeuwige geest der vrije ge-

-dachte”en niets was in staat zijne vorderingen te verhinderen ;

reOeceweee en gevangenissen waren nutteloos. Integendeel, het

bloed der martelaren deed de vlammen der vrijheid opflikkeren,
- tot zij van land tot land vlogen, overal op hun niet te stuiten

_wegenrijke viucht het yvuur der ontevredenheid bij de onderdrukten

_ aanwakkerende.
Deveruines leggen nog altijd

—
af van hun

|epee
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rigen en wetteloozen geest was echter de opening van de kc
Wereld. De reformatie baarde den jongen reus ,Amerika”;zij
gaf Engeland een Cromwell en Frankrijk een Richelieu ; haargis- Res
tende geest dreef de Hugenoten uit Frankrijk en de Pubtheinen5

uit Engeland; had de reformatie haar hoofd niet opgestoken en
—

waren hare aanhangers niet zoo vervolgd geworden,de eerste land-
_

verhuizers in het westen zouden als goede, wetlievende burgersin _
Frankrijkk en Engeland gebleven zijn. Maar de maatschappijmoest
voor die ,,gevaarljke elementen” beschermd worden en zij gaven Eoe
er de voorkeur aan, den oceaan over te steken, om niet als offers
te vallen van hun vooruitstrevende denkbeelden.

De reformatie, mijn vriend, die juist hier haren aanvangnam,
in het land waar 4 eeuwen later de ,barbaarsche anarchisten”

geboren werden, ,,die den geest der vrije Amerikaansche instel-

lingen niet kunnen begrijpen”, verbrak de leenroerige banden,die _

de vooruitgang tegenhielden. Een dertiyjarige oorlog, die het land

verwoestte, had tot resultaat, dat de vrijheid-van denken en weten-
3

schappelijke onderzoekingen niet langer als strijdende met het

geloof onderdrukt konden worden. Het ,,goede wetlievende” volk
deed zich kennen als verwoede tegenstander van hen, die deze

vriyheid eischten, en stroomen bloeds vloeiden eer een resultaat

bereikt werd. Waarheen gij ook uwe oogen wendt, stuit gij op
ruines, op getuigen van den verschrikkelijken strijd, die nog niet =__

geéindigd is — den strijd voor menschelijke emancipatie en vrij-
heid: in staathuishoudkundig, staatkundig en godsdienstig opzicht!
Elk van deze ruines is een mijlsteen op den weg van de maat-

—

schappelijke vooruitgang! Aan onze voeten ligt den in de ge-

schiedenis zoo beroemden weg, waarover Napoleon’soverwinnende
legers, zeer tegen den wil van hun ,,grooten keizer”, het zaad van sie
»Vrijheid, gelijkheid en broederschap”tot in het verre oosten droegen —

en daar, voor de millioenen in blindheid levenden en verdrukten een
nieuwe toekomst openden; ja, zelfs nu nog brengt dat zaad goede
vruchten voort. Ruslands gevangenissen, galgen en Siberié zijn
sprekende getuigen! En nu, mijn vriend, voér wij afscheid nemen
van den geschiedkundigen terugblik, laat ons nog een blik werpen
in den spiegel der laatste 1000 jaar — volg oplettend den weg,
die van die kerk daar naar dit slot, van hier naar den Wartburg

é

ae
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5
7 lle hem totopdezen dag en zeg mij ani of gij in bis

. — der toekomst ziet! — Gij doet het!!

eo ‘Tkheb mij langen tijd opgehouden bij de beschrijving van mijn

"(barbaarsche)geboorteplaats, doch terwijl ik dit deed, beschreef ik

in breedetrekken de geschiedenis van duizend jaren.
De tegenwoordigetoestand der maatschappij is slechts het resul-

~~ van den strijd gedurende deze en voorafgaande perioden van

— ja, den strijd! — ,Gij kunt de wereld niet hervormen, door

ge met rozenolie te besprenkelen”,zegt Mirabeau en de geschie-

denis bevestigt zijn uitspraak ; want nog nooit hebben onze heer-

_ schers en onderdrukkers de halzen van hunne slachtoffers losge-

laten,wanneer zij er niet door gedwongen werden — door logica
ees en argumenten ? — Neen!! Bloed, kostbaar bloed was steeds de

prijs der vrijheid !

_ _Mijnekindsche jaren waren aangenaam en vroolijk. Het ouder-

- lijke huis, de speelplaats en de school waren mijn wereld. Hoe

__verschillend daarvan is de jeugd van de kinderen der arbeiders

in dit ,groote, beschaafde”, en zooals Grinnell zegt, ,,vooruitstre-a
vende land!” De kinderen der armen in dit land hebben geen

e jenga,de lente des levens heeft voor hen geen zonneschijn, geen

knoppen, geen bloemen! Als hun bestaan een doel heeft, dan is

het om te ,dienen” om het leven van degenen, die hen in het

stof treden, pelieeiisen aangenaam te maken! In Duitschland

moeten de kinderen van hun zesde tot hun veertiende jaar de

school bezoeken; elk kind in dat ,,barbaarsch land” moet dus ge-

urende acht jaar de school bezoeken en kan dus niet ,,productief”

gemaaktworden, noch door an ouders, noch door de fabrieks-

In ditsbepeliantae”land Amerika echter bezoeken de kinderen

der salninctede school gewoonlijk door elkander maar twee jaar;
ij leerenjuist genoeg om als machines gebruikt te worden en als

0 worden zij op jeugdigen leeftijd aan de ,,welwillende en

rist lijke”heeren verhuurd. Hun levenssappen, die toch zoo

noodzalcelijkvoor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling zijn,
word

n op dezewijze aan de onschuldige kleinen onttrokken en in
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goud veranderd voor de ,,wet- en ordelievende achtbare” burgers.
Die arme kinderen sterven aan de tering voor zij tot ontwikkeling
gekomen zijn of raken later aan den drank in de meening zoodoende

hun verloren krachten weér terug te krijgen. Ontkomen zij aan

een vroegen dood, dan eindigen zij gewoonlijk hun leven in een

dier ,,weldadigheids-”of verbeterhuizen, die onder den naam yan

gekkenhuis, tuchthuis of armenhuis bekend gijn.
Maar wee den yermetele die het waagt deze orde te bee.

merken! Hij is een vijand der beschaving en van de ,,maatschappij”’
en deze moet zich tegen zulke misdadigers beschermen! — Dan

komt de met ridderorden bezaaide Mefisto Bonfield met zijn rid-
—

derlijke ,,garde der vrijheid’” — dan komt de redder van den Staat,
Grinnell. met zijn gezicht als een Italiaanschen struikroover — dan

komen de omgekochte gezworenen en dan komen de aasgieren der

maatschappij en eenstemmig is de kreet: ,,Aan de galg 1” De

maatschappij is gered, de ,,vrijheid en orde” door de stokken der

politieagenten gehandhaafd! Selah!

Ik wil niet doen uitkomen, dat de toestand der arbeiders in

Duitschland beter is dan.in dit land, maar ik beweer, dat ik daar

nooit zulk lijden, zulke ontberingen heb waargenomen a's hier;
bovendien zijn daar de vrouwen beter beschermd dan hier.

Ik werd opgeleid voor den gouvernementsdienst als houtvester.

Als kind had ik huisonderwijzers, later bezocht ik de polytechnische
school in Cassel. Plotseling stierf mijn vader en liet een groote
familie na in vrij benarden toestand. Ik was toen 17 jaar oud,
en daar ik de oudste was, hield ik het voor plicht mijne familie

niet tot last te zijn, maar zelf voor mijn onderhoud te zorgen. Ik

gaf mijne studie op en ging naar Amerika, waar ik eenige wel-

gestelde bloedverwanten had wonen en nog heb. Ik kwam in 1872

in New-York en leerde op raad van mijne vrienden het meubel-

makersvak. Een jaar daarna ging ik naar Chicago en, kleine

tusschenpoozen uitgezonderd, woonde ik hier tot nu toe. Hens

had ik het voornemen landbouwer te worden en werkte ik op een

boerderij, maar ik zag zeer spoedig, dat de kleine boeren en pach-
r

ters in een nog slechter toestand verkeerden dan de arbeiders in
—

de steden en even afhankelijk waren, en ik keerde weér naar de

stad terng. Ik reisde ook in het Zuiden om land en volk te leeren se
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Tos,die echter op niets wisn
~ Toen ik in dit land kwam, wist ik niets van socialisme, behalve

wat ik er over gelezen had in de couranten, en maakte daaruit

de gevolgtrekking dat de socialisten een bende onwetende en luie
_

yagebonden waren, die ,,alles verdeelen” wilden. Daar ik in Duitsch-

land niet veel met menschen in aanraking was geweest, die hun

 levensonderhoud door eerlijken arbeid moesten verdienen, was ik

__verbaasd en geschrokken over den toestand der arbeiders in de

_ nieuwe wereld. De fabriek met hare schandelijke bestuursmaat-

__regelen: het bewaken, het spionnen-stelsel, de onderworpenheid en

het gebrek aan mannelijkheid onder dearbeiders, het aanmatigende
en beleedigende gedrag der fabrikanten en hunne handlangers —

dat alles maakte een diepen indruk op mij, dien ik nooit in staat

ben geweest af te schudden. Eerst kon ik niet begrijpen, hoe de

__arbeiders, en onder hen waren veel oude mannen met gebogen
ruggen, zwijgend en zonder teeken van verontwaardiging elke be-

__ leediging verdroegen, waaraan zij van de zijde van hunne patroons
of opzichters waren blootgesteld. Ik wist toen nog niet, dat het

een gunst was te mogen arbeiden en dat het in de macht stond

yan de bezitters der fabrieken en werktuigen om deze gunst te

weigeren; ik wist toen nog niet,’ hoe moeilijk het is arbeid te

_krijgen, ik had er geen voorstelling van, dat er duizende en duizende

werkeloozen waren, die bereid zijn onder elke voorwaarde te arbei-

_ den, ja, die om werk bedelen! Ik werd dit echter spoedig gewaar

en wist toen, waarom die menschen zoo onderdanig waren en zich

_ onderwierpen aan elke luim van hunne heeren en elke beschimping
_ gwijgend verdroegen!

-Persoonlijk kostte het mij geen groote moeite om door het leven

te komen. Ik had veel op mijn medearbeiders yooruit. Ik zou

~
ongetwijiela een welgesteld man van zaken geworden zijn, als ik

eede gewetenlooze baatzucht had bezeten, die deze lieden kenmerkt

en als ik, zooals zij, de marmot tot voorbeeld genomen had. De

marmotbahapettot de familie der ratten en haar eenig streven is

_ te stelen en bij elkander te schrapen; niet zelden worden in haar

:  holengeheelekorenhoopengevonden; haar grootste vreugde schijnt
ee te.bestaan: in ,,bezitten”,want «ij steelt meer dan zij noodig heett ;
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daarin gelijkt zij op de meesten van onze ,,achtbare” burgers, die
stelen zonder maat te houden met hun verbruik. Mijn opvatting
was altijd dat het doel van het leven genot is, en dat een ver
standige toepassing van deze opvatting de ware moraal is; ik
meende dat zelf-verloochening, zooals dat door de kerk geleerd
wordt, een misdaad tegen de natuur is.

Ik bemerkte nu, dat de groote massa van het volk het oa
doorbracht in nood en ontberingen, en het was natuurlijk dat ik
naar de oorzaak zocht. Tot dien tijd had ik noch een socialistisch
boek, noch een onpartijdige verhandeling over socialisme gelezen.
Was deze zelfvernedering en zelfkruisiging van het volk vrijwillig
of was het daartoe gedwongen ? en, in het laatste geval, door wien ?

Ongeveer om dezen tijd, als ik op een keer in de werken van

Aristoteles bladerde, viel mijn oog op de volgende passage: ,,Als
in de toekomst elk voertuig naar zijn bestemming of op bevel zijn
arbeid zal verrichten, zooals het kunstwerk van Dedalus, hetwelk

zichzelf bewoog, of zooals de beide automatische instrumenten van

Hephestos, waarop hij steunde wanneer hij naar zijn werk ging,
als z66 de weefstoelen zonder menschelijken hulp zullen werken,
dan zullen er heeren noch slaven meer noodig zijn”.

Is deze door den grooten denker lang vooruit voorziene tijd nu

niet gekomen? Ja, hij is er! Wij hebben nu zulke machines. ...

maar heeren en slaven zijn er nog! Dat deed mij de vraag stellen:

is het bestaan van de laatsten ook noodzakelijk ?

Antiporas, een Grieksch dichter, die in den tijd van Cicero

leefde, had op dezelfde wijze de uitvinding van de watermolens
als bevrijder der mannelijke en vrouwelijke slaven begroet. ,,O,
deze heidens !” schrijft Karl Marx, nadat hij het bovenstaande heeft

aangehaald, ,,zij wisten niets van politieke vrijheid en van chris-

tendom! Zij zagen niet in, hoe licht die machines gebruikt konden

worden om de werkuren te verlengen en delasten der slaven te ver-

zwaren. Zij (de heidens) verontschuldigen de slavernij van den een

omdat zij de menschelijke ontwikkeling van den ander mogelijk maakt.

Maar de slavernij der massa te prediken, alleen om enkele ruwe, pedante —

parvenus tot ,,deftige spinnerij-bezitters”, ,,welgestelde worstfabri-
kanten” en ,,invloedrijke schoensmeerhandelaars” te maken — daar-—

*

voor ontbrak hun het hiertoe noodige, speciaal christelijke karakter”,



: ong —. werd, moge in proeve van welaprekend-
heid niet schitterend geweest zijn, de inhoud zelf was het wel!

ae Tkvoor mij had op eens de sleutel gevonden voor de vele

_Nesgpuaten,die mij reeds zoo lang bezig hielden.

Tkschafte mij toen elk boek aan dat ik over dit onderwerp

iom kon; of het vodr of tegen het socialisme was kwam niet

inaanmerking ; ik meende, zooals zoo vele rechtschapen menschen

3 -heden nog gelooven, dat de waarheid slechts openbaar gemaakt,
de proef slechts genomen behoetde te worden, om elke goede man

of vrouw in de rijen te zien plaats nemen voor de goede zaak der

_ menscbheid. In mijn jeugdige opgewondenheid vergat ik de erva-

ring, die de geschiedenis ons leert op het gebied der vooruitgang,
hier toe te passen. Maar spoedig kwam ik tot de overtuiging,

dat de groote massa automaten zijn, onbekwaam om te denken,

_ gonder zelfbewustzijn, eenvoudig producten van de gewoonte.
- Niets kon mij echter ontmoedigen ; ik begon Duitsche, Fransche

en Engelsche sociaal-wetenschappelijke schrijvers te bestudeeren

en kreeg spoedig een ander inzicht in deze zaak. Buchle’s ,,Ge-

schiedenisder beschaving”, Karl Marx ,,Kapitaal” en Morgans

Ancient Society”hebben grooten invloed op mij gehad; ik werd

on een nauwkeurig opmerker van elk sociaal verschijnsel, en de

laatste tien jaren waren zeer gunstig voor mijn streven; steeds

: _opnieuwyond ik de inzichten van mijn leermeester bewaarheid.

Ik geloof, dat het in 1877 was, dat ik lid werd der arbeiders-

Berti De gebeurtenissen van dit jaar, de ruwheid waarmede de

_ yertrouwende en jammerende arbeiders overal afgewezen werden,

deden mij duidelijk inzien, dat weerstand bepaald noodzakelijk

was, Maar daarvoor was eene degelijkeorganisatie noodig. Korten

: tijd daarna sloot ik mij aan bij de Leer- en Weerbaarheidsver-
:

-eeniging. Dat was eene gewapende organisatie van 1500 flinke

mannen. Zoodra onze patriciérs zagen, dat het ,,canaille” zich tot
_ yerdediginggereed maakte, om aan eene herhaling van den schan-

elijken aanval van 1877 weerstand te kunnen bieden, gaven aij

hunnewettenfabrikanten in Springfield (de zetel der staatsregeering
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en der wetgevende macht) bevel, dadelijk den arbeiders het dragena
van wapens te verbieden. Dat bevel werd opgevolgd.

ee

De arbeiders begonnen toen ook zich met politiek, eene onaf-
hankelijke politiek, te bemoeien, ik was zelf verschillende malen
hun candidaat; maar toen de patriciérs en hunne politieke huur-
lingen zagen, dat het den arbeiders zou kunnen gelukken eenige _

hunner candidaten te kiezen, organiseerden zij dadelijk eene samen- —

zwering om de arbeiders door eene valsche telling uit de bun
toekomende plaatsen te houden. Hierop keerden de ataride stembus met afschuw den rug toe!

’

Hoewel ik zelf gedurende de laatste jaren Lave sisi -

de politiek nam en mijne vrienden daarvoor belangstelling zocht

in te boezemen, was ik overtuigd, dat de maatschappelijke kanker
—

hierdoor nooit genezen kon worden. Ik geloofde niet eens, dat

er eene verbetering van den toestand der arbeiders door zou te

bereiken zijn, ik wekte alleen op tot deelneming aan politieke
vraagstukken als middel om propaganda te maken. Als men ge-

looft, zooals ik, dat het stoffelijke het fundament van alle sociale,
politieke en moreele kwestién is, dan is het onmogelijk de meening
aan te hangen, dat zulks zou kunnen geschieden door oplappen ;

—

het fundament moet weggenomen en door een nieuw vervangen

worden! De maatschappelijke emancipatie kan slechts door een

socialen strijd bereikt worden; niet door politiek, hoewel dat een

der noodige agitatiemiddelen zijn mag, die noodzakelijk blijkkenom

den beslissenden strijd uit te lokken.

Verder hierop door te gaan zou ons te ver voeren.

Zooals ik reeds vroeger zeide, werkte ik na mijne landingin

New-York in eene meubelfabriek; daar ik echter een zeer onaf-

hankelijk karakter heb, opende ik in 1876 zelf eene kleine zaak
—

en onderhield er mijne moeder en vier zusters mede,die inmiddels

van Duitschland naar hier waren gekomen en leefde met hen tot
—

mijne gevangenneming. De drie volgende jaren verliepen zeer rustig.

ig Ee
eee
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Par Trea,

TI.

Als Redaeteur der ,,Arbeiter~Zeitung”.

‘In het jaar 1872 richtte de Chicagoér afdeeling van de oude

Internationale” de ,,Voorbode”op, een in de Duitsche taal ver-

 gsehijnend socialistisch weekblad. De ,,geachte”Pinkerton liegt in

-eene door hem in boekvorm uitgegeven roovergeschiedenis het

_ yverlichte” Amerikaansche volk voor, dat ,,Voorbode” in het Kn-

__ gelsch beteekent ,,Free-booter’’(vrijbuiter). De ,,Voorbode” bleef

_ tot kort na het in den zomer van 1877 plaats gehad hebbende

_ militie- en politie-oproer een weekblad en verscheen daarna als

__, Arbeiter-Zeitung”driemaal per week. De geheel ongerechtvaar-

digde uiteendrijving en het vermoorden van arbeiders, de geheel
ouwettige aanval der politie op eene vreedzame vergadering van

__arbeiders, gaf de arbeidersbeweging in Chicago zulk een krachtigen
_ stoot, dat het reeds in 1879 mogelijk was de ,,Arbeiter-Zeitung”

vs dagelijks, benevens een Zondagsblad(,,Fakkel’’) te doen verschijnen.
Deze eouranten, uitgegeven door de

_

,,Socialistische Uitgevers-

Maatschappij”,waartoe elk kon toetreden, die tot de socialistische

__partij behoorde en 25 cents betaalde, hadden veel succes. In het

_ yoorjaar van 1879 werden er op Dr. Ernst Schmidt als candidaat

- yoor het burgermeesterschap 12000 stemmen uitgebracht. In den

- gomer van hetzelfde jaar deed het gedrag van eenige leden met

 betrekking tot het kiezen van rechters eenige ontevredenheid ont-

_ staan in den boezem der jonge partij, waardoor niet alleen het

- aantal harer aanhangers, maar ook van de abonnemeuten harer

_bladen aanzienlijk verminderd werd. Slechte administratie en andere

-oorzaken droegen verder er toe bij, dat de ,,Arbeiter-Zeitung”op

het punt stond van bankroet te gaan. Het was in het voorjaar van

1880 dat ik op aandrang van de ,,Soc. Uitg-Maatsch.” het beheer

_ der courant op mij nam, en het iii mij het zinkende schip te

een: Korten tijd daarop werd ik tot Hoofdredacteur benoemd,
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welke post ik bekleedde tot 5 Mei 1886, den dag mijner geva
ng

neming.
SOG

Zes jaar van ingespannen arbeid ! Behalvemijn werk anita ;

(dag-, week en Zondagsuitgave), had ik nog de administratie der
courant bij te houden — een dagelijksche arbeid van 12—16 uren! a
De vermoeienis was zoo groot, dat ik meermalen dacht het er bijij a
neer te moeten leggen; doch mijn sterk gestel kwam het beer
weer te boven, zoodat ik in staat bleef mijn werk voort te zetten.

De meeste menschen denken dat het eene gemakkelijke zaak is, “
het redigeeren van een dagblad, maar ik ben zoo vrij dat tegen—
te spreken. Ik ben niet bepaald aanmatigend, maar in dit geval—<

ben ik pedant genoeg om te beweren, dat er bijna geen werkzamer
en ondankbaarder taak bestaat als van een redacteur van een
dagblad. Is dit van toepassing op de gewone couranten, dan bshet zeker driemaal toepasselijker op arbeiders-bladen die vooruit-
strevende ideén leeren. Elk lezer van zulke couranten is een

criticus, die het als zijn heiligste plicht beschouwt aan het blad
gebreken te ontdekken. En van alle critici is de duitsche het —
kleingeestigste, de onvermoeidste, de heftigste en de onbarmhar- —

tigste! Ieder van de lezers van zulke bladen, die een vooruit-—4
strevenden geest ademen, heeft zijn stokpaardje en — wee den

redacteur die weigert in elk daarvan het langgewenschte sociale —

Universaal-middel te zien.
f

Ja, nog meer. Hij wordt voor een soort openbaar dienaar ge- -

houden, van wien men steeds verwacht, dat hij zich ter beschikking
van een ieder stelt. Elke ontnuchtering op dit punt is alweer —

een bewijs, dat hij een ,,verwaande ezel’” enz. is.

Eene lezeres is ontevreden over het gedrag van hare cashes
Zij komt om den redacteur te spreken. Het is eene lange en —

treurige geschiedenis, die zij te vertellen heeft. Tranen, natte

zakdoeken en smartvolle blikken zijn getuigen van het
iprasusttder arme vrouw.

,Ja, wilt gij een aanvraag tot echtscheiding sulfone_ a
zal ik u een advocaat aanbeyelen”,valt de redacteur haar onge-—
duldig in de rede, want de zetters wachten op copie. — ,,Ik zal....” —

»Neen, neen, luistert u maar even, ik ben dadelijk aan ’t einde”,:

gaat het mensch onverstoorbaar voort. En zij komt. cin - mn
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ei e,a. w. z. nadat zij een half dozijn maal verzekerd heeft

t te gullenzijn, praat zij nog een uur door en verklaartten

= zoo wakker voor de rechten der vrouw in de bres wpringt”.
ss Den volgendenmorgen verschijnt de echtgenoot der vrouw. Hij

komt om met den redacteur ,een appeltje te schillen”, ziet er

~echtervanaf met het 00g op het woe van zijn
_—-

_ kwamen vragen, hoe de ontrouw van hunne ,,zwakkere helft” te

| genezen.Maar die onvermoeibare beschermgeesten, die steeds een

-goeden raad komen geven, dichters en dergelijke lui, houd ik toch

voor de slimste der talrijke plagen, die meéwerken om het leven

_yaneen ,,courantenman”onaangenaam te maken.

‘De redacteur van een arbeidersblad heeft zich echter met vele

andereen zelfs zeer gewichtige dingen te bemoeien. Hier is het

een werkgever, die een zijner arbeiders met het loon bedrogen
_

heeft; daar een ander, die een zijner arbeidsters onzedelijke voor-

Ze- atellengedaanheeft ; daar verloor een arbeider een handof eenige

- vingers,omdat de werkgever te gierig was om aan de machine de
/

noodigebeveiligingen te laten aanbrengen; daar werd een man

ontslagen omdat hij sympathie bleek te bezitten voor zijne werk-

_stakendemedearbeiders, enz. Nu is het de plicht van een arbeiders-

courantal die dingen te noteeren, ze ter kennisse van het publiek

oom er en de gevolgen aan te toonen van een staathuishoud-

kundigstelsel, waaronder de producenten slechts koopwaar — een

bepaaldesoort koopwaar zijn, waarvan de markt overvoerd is, en

_

die
als waardelooze lompen, zonder moeite in de straten kan op-

_

gehaald worden. Het is de plicht der arbeiders-bladen zeg ik,

ee deze dingen openbaar te maken, daar de kapitalistische bladen

iea dit te doen. Waarom? Wel, omdat de werkgevers hunne

ce vullen met advertentién en de openbaarmaking van zulke

ten doel hebben ,de harmonie tusschen arbeid en

z
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stelde de bedoelde werkgever een antwoord op, waarin de

digingen werden tegengesproken, en verlangde van zijneonder-4

hoorigen zijne opgaven met hunne handteckeningen te bekrachtigen.7

Krachtens dat document vorderde hij dan een herroeping in ‘de
kolommen van ons blad. Terwijl nu in enkele gevallen de beschul-
digingen ongegrond of overdreven bleken te zijn, deden uitgebreide_a

asians ae gewoonlijk aan het licht
——

dat de

odma

gevaar te loopen ontslagen te worden. -

Ja, zulk werk gelijkt den arbeid van Sisyphos!
:

;

Een andere plaag, waarvan ik mij echter gemakkelijkwiette
ontslaan, waren de politici. Toen zij zagen, dat zij absoluut geen
invloed op mij konden uitoefenen, gaven zij on pogingenopen
noemden mij een ,,crank”. #

In dezen tijd van handel en woeker, waarde lezer, is alles een
,zaak” en het moet als een karakteristische omstandigheidaange-—
merkt worden, dat wie niet aan de markt, niet te koop is, zonder —

uitzondering voor ,,crank” aangezien wordt. Zeker een vroolijke
stand van zaken ! ee

Terwijl ik nu op deze wijze mij den toorn van alle fabrikanten
en politici op den hals gehaald had, was er nog een ander slag
menschen die mij bijzonder genegen waren — depolitie!

De ,,Arbeiter-Zeitung” was het eenige blad in de stad, dat het
waagde de schandelijke, misdadige geweldenarijen dezer ruwe, onbe-
schofte bende aan het daglicht te brengen ; hunne zwendel-praktijken—

en andere ridderlijke genoegens behoorlijk openbaar te maken. Het

scheen dat zij niet zeer gesticht waren over de openbaarmaking—

van hunne beroeps-bezigheden, want ik werd dikwijls bedreigd en—
onze berichtgevers meermalen beleedigd, als zij op de politie-bureau’s—:

getuigenis aflegden. Ongeveer drie jaar geleden werdeen jong©
dienstmeisje (Martha Seidel) op aanwijzing van een boosaardig
persoon wegens eene nietige zaak gearresteerd en in

— aChicago-politie-bureau gebracht. an ie
Tegen alle wetten in, werd het meisje,een zeer nette verschij-

ning, verscheidene dagen in het bureau gehouden en toenbein?

ig



os en vertoonde tenhivan.van een zware ziekte. Het senebsip dat er iets niet in den haak was. Ik bezocht het zieke meisje
in gezelschap van hare moeder en deze vertelde zij een afschu-

Ostageschiedenis. Terwijl zij zich in het bureau bevond, werd

ai uit haar cel gehaald en naar de kamer gebracht van den dienst-

/doendeninspecteur. Haar toestand getuigde voor de waarheid van

haaropgave: dat zij herhaalde malen verkracht was ge-

- word en — haarlijfgoed was bovendien bewijs voor het gebeurde..
_

Ik kreeg een bevel tot inhechtenisneming van den inspecteur, die
‘doorhet meisje als den bedrijver van den schurkenstreek aange-

‘wezenen gevangen genomen werd .... Moet ik er nog bijvoegen,
die ,gentleman” yrijgesproken said als elk politiebeambte die

in Cook Countyeen gerechtelijke comedie meegespeeld heeft ?

—
~ Het arme meisje kreeg, voor zooveer ik weet, nooit harevolle

gezondheidterug.
_ Vrienden deelden mij toentertijdmede,dat de politie besloten

had met mij ,afrekening te houden”; zij waarschuwden mij vooral
:

“voorzichtigte zijn als ik ’s nachts uitging, wanneer ik niet bij
eid toevallig door een kogel naar de andere wereld geholpen

wil
. worden. Deze yrienden, waaronder eenigen die dikwijls in

‘aanrakingmet de ,,vrede”-bewaarderskwamen, waren overtuigd,
dat de politie niet rusten zou tot zij haar wraakzucht gekoeld had.

ae maak melding van dit speciale geval,omdat ik daarin als

‘openbaaraanklager dienst deed. Het meisje en hare ouders waren

arme, onwetende menschen, die niet wisten wat te doen en noch

Grinnell (de Staatsprocureur) noch de Burger-Vereeniging (een

_kapitalistischebende samenzweerders, die zooals men weet in het

belang der openbare ,,orde” bestaat) schonken niet de minste

ge
aan de zaak. Ik vertel dit geval ook omdat het meer

1vele andere tot de vriendschappelijke gevoelens heeft bijge-

ir

,

die Bonfields ,,wet en vrijheids-garde”voor mij koesterde.

—. den verschrikkelijken tijd van Mei 1886 zeiden de

met ridderorden behangen, schietende en knuppelende ,,aan de

vie id gewijden”, als zij in de huizen naar dynamiet zochten :

at willen juist zooveel van dat goedje hebben om Spies daar-

in de lucht te kunnen blazen”. En, welk een twijfelaar ik
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ook ben, was ik toch innig er van overtuigd, dat de -woorden van
de pretorianen van den geldbuidel ernstig en eerlijk gemeend waren!:
arbeidersbeweging en mijn werk als redacteur der ,,Arbeiter-Zeitung”.
De in 1880 in Chicago bijeengekomen Nationale Conventie ee

»Greenbichler” was de oorzaak van eene oneenigheid in de rijender
socialistische arbeiderspartij. Er waren onderscheidenen, die de
ondersteuning der ,,Greenbach-Tickets” begunstigden, maar nog

Na’ deze uitwijding keer ik terug tot mijne deelnemingaan de- -
veel meer anderen, die onder geen voorwaarden een verbond wilden—3
aangaan. De ,,Arbeiter-Zeitung”, in dien tijd door Paul Guotilina“

geredigeerd, nam het standpunt van de laatsten in. Verschillends

pogingen werden gedaan de beide partijen weer te vereenigen,—
die echter zonder resultaat bleven. De Anté-Verbondtaashinems 4
hielden in het volgende jaar (1881) in Chicago eene ‘aaa ss
Conventie, eene reorganisatie ten doel hebbende, waaraan ik als —

afgevaardigde deelnam. Maar eerst volle twee jaar later werd
—

op een congres te Pittsburg de nieuwe organisatie tot stand ge
bracht, en de ,,International Working Peoples’ Association” ge-
grondvest. Op dit congres fungeerde ik als secretaris. Het daar

—

aangenomen program is gebaseerd op de economische principes —
van het Socialisme. Uit zes en dertig steden der Vereenigde

—

Staten waren afgevaardigden verschenen en uit een gelijk aantal
—

plaatsen waren brieven van instemming en gelukwenschen inge-
komen. De arbeid van het congres werd algemeen toegejuicht en

~

versterkte de nieuwe organisatie in korten tijd. En hierdoor
vermeerderde ook ons werk. Het was niets buitengewoons voor

—

mij wekelijks in drie of vier vergaderingen te spreken en nog
buitendien mijn redactiewerk bij te houden. Hoe het mij mogelijk

—

was gedurende vele jaren zulk een ingespannen arbeid te verrichten,
kan ik thans zelf niet begrijpen. ze

De redactie bestond uit drie redacteuren en vier berichtgevers,—
soms meer. Schwab, een der redacteuren en ik, werden eruitgevaardigd in andere steden voordrachten te houden; eveneens
Parsons en Fielden. Ik heb in de meeste groote steden en industrie-
middelpunten van dit land voordrachten gehouden. Bij zulke ge
legenheden leerde ik de verschrikkelijke, nauwelijks te begrijpene

armoede kennen en het lijden der ,,hennen, die eieren leggen yoor -



5 groote| ‘mannen der natie”. Lezer, hebt gij ooit de kolendis-

_ trieten van Pennsylvaniéen Ohio bezocht? Uwe couranten hebben

- | wel:veel verteld van de ellende der kolengravers in Belyié,

~

Duitschla: 1dof Frankrijk. Maar de uitgevers der groote dagbladen

vandit land zijn direct of indirect financieel geinteresseerd in

:| dezeondernemingen; vandaar hun stilzwijgen over dit onderwerp.
a doen als de struisvogel die, wanneer hij vervolgd wordt, zijn

- kop”
in het zand steekt, om daardoor de vervolging te ontgaan.

_Daveyaderlandslievendeen christelijke uitgevers denken, dat, als

a iver sommige zaken maar zwijgen, deze hunne werkelijke be-

cenisverliezen en om zoo te zeggen niet ontdekt zullen worden.

:Voor.de planeet echter, die zij als hun privaat-eigendom beschou-

wen,nog vele omwentelingen gemaakt zal hebben, zullen zij waar-

a- schijnlijktot het besluit komen, dat hunne berekeningen onjuist

waren; waarschijnlijkk — hoewel zij met Madame de Pompadour
- denken »Aprés nous le déluge!” (Na ons de zondvloed).
_ Gedurende de groote werkstaking in 1884, toen de troepen van

aedenStaat en eenige honderdehalsafsnijders,die ,, Pinkerton-garde”

linen te leeren Wisinnens
In Columbus (Ohio) wilde het toeval, dat ik in denzelfden trein

- kwam,waarmede een troep iowa en Hongaren naar het

a_Hocking-dalgetransporteerd werden. Eenige Poolsche joden, die

he arme menschen voor de kolen-monopolisten hadden aangeworven

ae: de plaatsen der werkstakers in te nemen, bewaakten hen —

als een kudde runderen — opdatzij niet zouden kunnen vluchten.

ij ‘warenniet geboeid als tuchthuisboeven ; neen,dat zou niet

eweest!Het was ook niet noodig de arme duivels te boeien,
daar zij met doodschieten bedreigd waren, zoo zij eene poging
ledenom te ontvluchten. En om aan deze bedreiging meer kracht

bij.te —_
had de staat Ohio eene

oe soldatenter ,,be-
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schenbeiden en toen ik dien schoft zeide, dat hij goed zou doen
met zijn geraamte buiten het bereik van mijn laarzen te houden,
riep hij een van de leegloopers van Pinkterton te hulp, die mij —

op barschen toon beval den waggon te verlaten. Ik beriep mij
op den conducteur, doch kon geen satisfactie krijgen. Het speet _
hem, maar zijne bevelen waren van dien aard, dat hij niet durfde
tusschenbeiden komen. Het scheen echter dat ondertusschen een __
der handelaars in menschenvleesch mijn ,,reporter-stem”ontdekt
had, want de schavuiten vroegen niet alleén plotseling om vergif-
fenis en veranderden van gedrag, maar haalden ook een der zaak-

gelastigden van het steenkolen-syndicaat, die zich in den trein
bevond en stelden mij aan hem voor. Hij was zeer blijde een

dagblad-correspondent aan te treffen, die de dingen ,,in het dal”

zou gaan beschrijven — ,,ja”,zeide hij, terwijl hij mij een sigaar .

aanbood, ,,waarde heer, ik verzeker u, het is schande zoo slecht

als wij in de pers vertegenwoordigd zijn. Gij zijt uit Chicago,
dat doet mi pleizier. Het zou mij zeer aangenaam zijn, als ik u

persoonlijk door het geheele dal kon begeleiden; maar tot mijn
spijt houden mij dringende zaken daarvan af —

maar, dat komt

mooi uit, gaat u bij den heer Buchtel logeeren — de heer Buchtel
—

is de superintendant der compagnie, die zal zich zeer vereerd

gevoelen, u als gast te mogen begroeten. Bovendien is er ook

geen hotel in den omtrek van 40 mijlen. De heer Buchtel zal u

al het wetenswaardige van deze zaak mededeelen; ja, hij zal u

overal begeleiden. U rijdt natuurlijk ? — hij heeft

a
ren-

paarden”.
»Is er kans, dat die ongelukkige werkstaking in der minne

bigelegd wordt?” vroeg ik.

» Werkstaking ? Bijleggen ?” riep hij verwonderd uit.

,Ja, zijn er niet ongeveer 8000 werkstakers in het dal en....”

»Dat wil zeggen”, viel hij mij in de rede, ,,zoo berichten de

couranten en dat is de reden waarom ik zou willen, dat u naar

den heer Buchtel ging, die zal u de noodige inlichtingen ver-
—

strekken ..... onze menschen zijn geen werkstakers; zij zijn
tevreden en gelukkig en moeten dat ook zijn. Wij betalen hun
steeds hooge loonen en zij hebben het heel goed. Er zijn echter

—

eenige oproermakers onder. die dit oproertje aan den ganghebben
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.. akt. Wij zullen hen echter spoedig kwijt zijn; de meesten

om al ae slot en grendel en zij die nog vrij zijn, zullen

o spoediggondervinden,dat dit een erg ongezonde streek voor hen

aeis. De troepenen de Pinkertons zijn niet voor de grap hier.

‘die levenmakers hebben de andere mijnwerkers bang seein,
"eeu deze zijn gereed om elk wur den arbeid te hervatten”.

_ ,G@oed”,zeide ik, ,maar er werd mij meégedeeld, dat de werk-
:Swchbedsarbeiders door elkander nauwelijks 15 dollars in de maand

ee yerdiendenvéér de laatste loonsverlaging in werking trad en dat

: . dit de aanleidingtot de werkstaking was”
y

Bah! Een man kan maandelijks teetoclbaie35 en 40 dollars ver-

dienen, natuurlijkwanneer hij werken kan”.

Dus gij zult niet weér de oude loonen in werking stellen ?”

_ ,Nooit! het is voor ons minder een geldvraag dan een kwestie

om beginselen! Het mag kosten wat het wil; wij willen eens

voor altijd het principe vaststellen, dat het aan ons staat den prijs

vast te stellen voor het graven van kolen, en als er in dit

land nog wetten zijn, dan zal het ons gelukken ook...

_ Het werken met die knapen (op de emigranten wijzende) kost ons

_wel driemaal meer dan wij aan eigen volk betaalden, maar wij
kunnen dit wagen als er een hoofdbeginsel in het spel is... Maar

hier zijn wij in Logau, hier moet ik u verlaten. Jacob! (een der

_ Pinkertons roepende) breng mijn vriend 8... als gij in Buchtel-

station gekomen zijt, naar het huis van den heer Buchtel. Het

zal hem (tot mij sprekende) pleizier doen u te leeren kennen”.

Wat gij mij meégedeeld hebt is authentiek, nietwaar?” vroeg

ik, toen hij op het punt stond heen te gaan, ,,kan ik er gebruik

s
van maken ?”

_

 4eker, zeker, ik ben de zaakgelastigde van de maatschappij.

:-Doodrahij weg was, schreefik bie gehoorde op en wendde mij
Deze kon mij echter niet ver-

ait
ch kon maken. Ik vroeg hem, of hij wel wist waar hij en

aijne kameraden heen gingen. Hij wist het niet. Wisten zij dat

op weg waren hunneeven ongelukkige broeders het brood te



ruggen van hunne strijdende broeders, en dat zij zich inties
gevaar bevonden? Ja, het werd hun meégedeeldin een kosthuis—
en toen zij na deze inlichting weigerden verder te gaan, verscheen
de militie, waarop zij gewillig meégingen. Waar zij vandaan kwamen?—
Uit Pennsylvanié. Agenten (de joden) kwamen bij hen en beloofden_
hooge loonen. Moesten zij hun reis zelf betalen? Ja, het pare
werd hun afgetrokken van hun maandloon, waar zij het laatste

gewerkt hadden. Wat zij verdienden? 18 dollars per maand; zij
—

moesten daarvan 16 dollars voor kost en woning, vans eee

kruit betalen.

De trein hield stil. Wij bevonden ons halverwege tusschen twee
stations. De ,,scabs”werden in minder dan twee minuten uit den
trein gebracht en onder sterk geleide den berg opgedreven. eae
zou niet verstandig zijn — zij zouden ze dooden, wanneer wij ze

—

aan het station lieten uitstappen”, antwoordde Jacob, de Pinkerton,
op mijn vragenden blik. Het eerste station voor Buchtel verliet

ik ‘den trein om van den Pinktertonschen leeglooper af te komen, —
die mij bij den heer Buchtel zou brengen. Ik zeide hem, dat ik

er mij ’s avonds zou bevinden.

Het was een klein, armoedig uitziend dorpje waar ik mij Letieeidl

x

en dat een treurig contrast opleverde met de schilderachtige om-

geving. Op den rug van een der heuvels, die met prachtig hout-

gewas bedekt zijn en waardoor het dal eene bekoorlijke verblijf-
plaats zou kunnen zijn, indien ons de armaalige, verstrooid liggende
hutten niet van het tegendeel overtuigden, — had twee dagen te

voren een bloedige strijd plaats gevonden tusschen dronken Pinker-_

tons, waarbij twee der strijdenden gedood en verscheidenen gewond ~

werden. Destrijd ontstond ,,om het bezit” van eenige prostitués,—
die naar het schijnt, door het edelmoedige kolen-syndicaat geim-
porteerd waren ten behoeve van zijn beschermers van ,,wet en orde”. —

Dat komt u misschien ongeloofelijk voor, lezer? En toch, vroeger —

had men in datzelfde stille dal noch van prostitués iets geweten,
noch er ooit eenige gezien . Er werd echter bericht, dat twee
man van het leger van Pinkewhadterwijl zij op wacht stonden, —
door de werkstakers overvallen en gedood waren; en dit werd
beweerd, niettegenstaande het feit, dat de wonden der Pinkertons,
door kogels uit Winchester-geweren (wapens van de Pinkertons)—



: oe moet voegen,toegestaan werd.

Pi,‘Hetstadjewas vol nieuw aangekomen soldaten en de staat van

| beleg was afgekondigd.De bewoners moesten zeker getuchtigd

worden,omdatzij toelieten, dat de Pinkertons elkander ombrachten.

Neen,het stadjeis ongeveer het middelpunt van het kolendistrict ;

van hier uit konden de troepen gemakkelijk naar een of ander

SHpunt gezondenworden...

ieIk meldde mij aan in het kamp dertroepen ; de ,,jongens’’hadden
ee het: uitstekend. De maatschappij zorgde voor alles wat zij noodig

> ~hadden.Vervolgensnam ik den weg naar Buchtel over de bergen.

ayHet\ ‘was voor mij een onpleizieriggeval, dat ik een blauwcostuum

eenknw was. Toen ik op den top van den berg kwam,

ontmoetteik een 14-jarig meisje dat bessen zocht. Toen zij mij

mag,‘stond zij gillend op en wilde de vlucht nemen. ,,Ik zal je

geen kwaad doen, mijn kind, zeg mij maar of ik op den rechten

besof xij.zou blijven of wegloopen en doodgeschoten worden, daar zij

mij voor een Pinkerton hield. Zij stond stil, het arme schaap,

doch was in ’t begin zoo in de war, dat zij mijne vragen niet

- beantwoorden kon. Zij was barrevoets en armoedig gekleed ; maar

overigens een net, fatsoenlijk uitziend meisje.

Ik verzekerde haar nog eens, dat ik haar geen kwaad zou doen.

‘Ikvraagde haar waar zij woonde. ,,Daar aan de overzijde”, zeide

wij,op een ongeveer '/, mijl verwijderd liggende hut wizende.

Kan ik bij je moeder een glas melk krijgen?’ vroeg ik de

kleine.
:

Neen, de sheriff nam onze koeien weg en ik vrees, dat vader

e het. niet graag zal zien dat gij bij ons komt; hij houdt niet van
:

de — Pinkertons”, antwoordde zij.
7 ,Maarkind, ik ben geen Pinkerton”, hernam ik.

Niet? Heusch niet? Ik dacht, dat gij er een waart, daarom

was:ik 200bang”.
Js ent i ij)geen bessen gevonden ?

? Ik zie er hier geen
— waarom
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»Neen, ik vond er geen. Er waren hier wel bessen, maar iedereen
zoekt en plukt ze”.

Het was mij niet recht duidelijk, waarom de kleine zoo bekom-
merd over die bessen was. Zij liep naast mij, naar haar hut tor,

oe
en vroeg of ik haar mijn valies wilde laten dragen.

» Waarom wil je die dragen ?”

»Gij zult niet boos worden, nietwaar — gij spreekt zoo vrien- ©

delijkk — ik zou zoo blijde zijn — ik zal uw tasch dragen tot

Buchtel, als gij mij 25 cts. of als dat te veel is 10 cts. er voor

wilt geven’’.

Wat, houdt ge zooveel van geld? Ik zal je het gevraagde
ite

geven, als je mij een dronk frisch water bezorgt’.
Middelerwijl hadden wij de hut bereikt. Twee mannen zaten

voor de open deur, blijkbaar in treurige gedachten verzonken. Ik

deelde hun mede waar ik heen wilde en verzocht om een glas
water. Het waren Schotten, tamelijk verstandige en vriendelijke
lieden. Zij vertelden mij de omstandigheden van den dood der

twee Pinkertons en gaven mij eenige andere wetenswaardige inlich-

tingen. En toen ik hun vertelde wie ik was, werden zij zeer

mededeelzaam. Beiden werkten reeds lang in de mijnen, maar

sedert de laatste paar jaren was het hun niet meer mogelijk droog
brood te verdienen; jaren geleden hadden zij de hutten gekocht,
anders was het hen gegaan als de andere mijnwerkers — zij zouden

er uit gezet zijn en in de open lucht hebben moeten kampeeren.
Ik vroeg, of zij niet een klein maal voor mij konden klaarmaken.

Ik had honger en gaf het meisje, dat mij angstig aankeek, om
—

mijn belofte niet te vergeten, een halven dollar. Mijn verzoek

scheen de arme menschen zeer onaangenaam te zijn, zij gingen naar

binnen en hielden naar het scheen een beraadslaging. Na een korte

poos kwam de vrouw van den een en zeide met tranen in de oogen :

»Mijnheer, wij hebben geen kruimeltje brood, geen eetbaar stuk

in huis; wij hadden sedert gisterenmorgen, behalve eenige appelen,
niets te eten. Mijn man was dezen morgen in de stad om van

het ondersteuningscomité der werkstakers een beetje meel te krijgen,
maar hij kreeg niets: wij hebben gehoord, dat de Spoorweg-

ie

Maatschappij met opzet dit soort vrachtgoederen vertraagt, soms

een week, soms nog langer, De mannen schamen zich utezeggen,
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dat wij niets te eten hebben, dat het jongste kind ziek is, omdat

het ’t noodige voedsel niet krijgt’.
‘Was zoo iets mogelijk ? Ik kon het nauwelijks gelooven! Maar

het gedrag van het meisje — hare armoed — haar zonderling
- yerlangen naar geld! Ja, het was waar!

Tk ging heen en kon, spoedig nadat ik den bergrug over was,

Buchtel, d. w. z. een ongeveer 2 mijlen lange rij armoedige hutten,

_ liggen.
Hallo! komen er nog meer, zeg ?”

-

Het was een oude, zeer opgewekteTer, zooals ik spoedig vernam,

‘die mij zoo aansprak.
»Waarom vermoordt gijlieden de menschen niet dadelijk, in

is plaats van ze langzaam dood te laten hongeren ?” ging de oude

__-_-yoort, véér ik tijd had op zijn eerste, vreemd klinkende vraag te

antwoorden Ook hij zag in mij een a en keek mij

;

vragend aan.

‘ »Moet ieder die een blauwe jas draagt noodzakelijk een Pinker-
:

ton zijn ?” vroeg ik lachende.

De oude was zeer blijde, toen hij zijne dwaling bemerkte en

geraakte zelfs in geestdrift, toen ik hem het doel mijner komst

medegedeeld had.

os
Het doet mij plezier, mijnheer — zeide hij — met u kennis

--  gemaakt te hebben. Ik kwam dezen middag naar boven om naar
een legerplaats om te zien, voor vrouw en kinderen; de groote
boomen hier geven altijd nog wat beschutting. Er heerscht heden-

ochtend een nogal gespannen toestand in de stad; meer dan 75

huisgezinnen werden uit de huizen der bloedzuigende Compagnie
gezet. Zij moeten nu allen in de open lucht kampeeren. Toen

de goeverneur (de hoogste Staatsambtenaar) voor kort hier was,

vermaande hij ons ,,wet en orde” te handhaven en beloofde, als

wij uit onze woningen verjaagd werden, een aantal veldtenten te

gullen zenden. Welnu, toen wij hem telegrafeerden om de toe-

zending ervan, weigerde hij zijn woord te houden. Eenige zieke

- menschen vonden een onderkomen bij die mijnwerkers, die een eigen

 huisje bezitten. De Pinkertons hebben de straten afgezet en

 dreigden den stadsbevelhebber, die een tegenstander van deze

handelwijzeis, dat zij hem gevangen zouden nemen en naar Logau
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brengen, indien hij iets tegen hen deed. Er heerscht geen idl;
hier —

geen jota — die dronken,beestachtige beulen krijgen_
.5 d

alles wat zij maar verlangen, zij leven als graven: wij moeten ze
aan tafel zien zitten, bediend met alle lekkernijen van het jaar-
getijde, benevens sigaren, sterken drank en wijn, en dan sarren

zij ons en onze kinderen nog, door de laatsten de lekkernijen te

laten zien”

Op dowswijze ging de oude man voort en beantwoordde alle

tot hem gerichte vragen, tot wij de hutten bereikt hadden. Deze
waren vol magere, uitgeteerde vrouwen en kinderen.

,Eenige der gezinnen”, merkte mijn geleider op, ,zijn samen 2

in één huis; d. w. z. de vrouwen en kinderen, de mannen slapen
in de open lucht’.

Maar, zeide ik, dat wat gij huizen noemt, zijn slechts hutten
5

met elk één kamer; ik denk, dat één gezin er ternauwernood

plaats genoeg heeft!”

»Dat denkt gij — ik kan u echter rondleiden en u wade,
dat elk huis — d. w. z. dat niet aan het monopolie in eigendom
hoort — door 3 tot 4 gezinnen bewoond wordt ; dat is een feit” —

was het antwoord van den oude.

Hij had weldra een aantal mannen om zich heen, wien hij het

doel mijner zending verklaarde en hen verzocht de mijnwerkers
op te roepen op eene bepaalde plaats ter vergadering te verschijnen
’s avonds ten 7 uur.

Op het vastgestelde uur verzamelden zich ongeveer 500 mijn-
werkers, die in kleine groepen bij elkander stonden en den toe-

stand bespraken. Ook 80 gewapende leegloopers van Pinkerton

waren verschenen. Geen der werkstakers waagde het de verga-—

dering te openen; toen ik echter op een der karren klom en de

aanwezigen uitnoodigde mij op een open plein te volgen waar ik

eene rede zou houden, toen volgden zij allen, ook de Pinkertons,
niet één bleef achter. Mijne toespraak bestond in het weérgeven
van het gesprek, dat ik des morgens met den zaakgelastigde van

het syndicaat gehouden had. Ik voegde er niets aan toe, ik las

eenvoudig de door mij gemaakte aanteekeningen voor. En nooit ee,
in mijn leven heb ik een oproeriger rede gehouden dan deze!

De vergadering had zich intusschen sterk uitgebreid, de bewoners



Y hthis stkitjeverschenen. Al die menschen konden toch

- /,oproerstokers”zijn !

Maar waaromwerden die ,,tevreden arbeiders” zoo opgewonden

over hetgeendie mijnheer preg had? Wonderlijk!
a Toen ik hen de verschillende punten naar volgorde voorlas,

zooalshun ,,heer”’opgegeven had, lieten zij zich als volgt uit:

 ,,35—40 dollars maandelijks! 0, wat een hond! Wij kregen

doorelkander geen 15 dollars — trek daar nog af 2 dollars voor

olieen kruit en 5 dollars voor huur, dan

thonnog 8 dollars

on over per”maand voor het onderhoud van een gezin.... Laat hem

eens hier komen en zijne leugens herhalen waar wij

5

bi zijn .

boha zal hij ook eent verklaring geven, waarom hij de het vorige

jaar met ons gesloten overeenkomst verbroken heeft; dacht hij

_ misschien,dat eene maandelijksche verdienste van 8 dollars te veel

was voor het onderhoud van een gezin?.... Hadden wij ons de

a4— Taatsteloonsverlaging laten aanleunen, dan zou het niet mogelijk

5‘tebe12 dollars, dat is na aftrek der onkosten 5 dollars per maand

te verdienen ....”

Deze uitroepen klonken overal. Een luid gelach, waar de grond
van dreunde, steeg uit de vergadering op, toen ik de geschiedenis

van hun ,,baas” vertelde, dat zij zoo goed gehuisvest waren, hoe

goed voor hen gezorgd werd, dat zij zoo gelukkig waren en dat

wij zoo graag weer aan het werk zouden gaan,
— als maar de

a ,ontevredenheiduitlokkende oproerstokers”uit den weg geruimd

waren.
Ja”, merkte een oude, verstandige Amerikaan op, ,,zij willen

: onsook nog dat laatste beetje mannelijkheid ontnemen. Zij denken

dat te bereiken door degenen die nog moed en onafhankelijkheids-

gin bezitten in het tuchthuis te brengen — om de anderen daar-

doorbang te maken.Als iemand zichniet als een hond laat

ss ait riep : abit wij de Pinkertons uit de stad jagen!”

de iieethondionsloegen dezen morgen
eene vrouw dood en
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trokken zich uit de menigte terug.... ,,Zijt gij krahinnie9"
riep ik de massa toe, ,,ziet gij dan ee dat zij met Winchester-
geweren gewapend zijn? Dat zij u in enkele minuten kunnen |

vernietigen ? Uwe constitutioneele rechten en wetten zijn belache- a
lijke wapens, als gij wetsovertreders tegenover u malikdie

gewa-
a

pend zijn met geweren voorzien van 16 kogels. .

ig

Op dit oogenblik wierp een der Pinkertons een alii naar ae ae

hoofd, die mij rakelings voorbij vloog. Nog een oogenblik en de — e
menigte zou zich op de beulen geworpen hebben, die slechts op — a
eene gelegenheid wachtten om te vuren. Maar mijne zelfbeheer-

sching en mijne waarschuwende woorden bleven niet zonder uit-

werking. Ik ging met spreken voort, nam=een ander themaonder-
handen en toonde de oorzaken aan van de sociale wanverhoudingen.

__

De vergadering werd weér rustig en luisterde aandachtig tot het
P

einde toe naar mijne woorden, hoewel de Pinkertons, die zoo dronken |

waren als beesten, het aan uitdagingen niet lieten ontbreken. Ik

voer dit voorval aan, waarde lezer, om u aan te toonen, dat het

geen socialisme was, wat de gemoederen oproerig deed zijn, want

toen ik hen over socialisme sprak, werden ze rustig en toonden

groote belangstelling in mijne woorden; het waren de woorden

der kapitalisten, van hun ,,baas” — het was de leer van het kapi-

talisme, hetwelk hen oproerig deed worden en hunne woede gaande
maakte !

Het socialisme helt: niets in zich wat tot geweld en bloedver- —

gieting aanspoort; deze eigenschappen zijn speciaal eigen aan de

beginselen van het kapitalisme — beginselen, gegrondvest en be-

schermd door ruw geweld.
Wie, vraag ik, zijn de oproermakers ?!

Na het sluiten der vergadering zeide de bevelhebber der Pin-

kertons, ,,dat ik het dal zonder uitstel moest verlaten, van lieden as
van mijn slag waren zij niet gediend”.

;

Hoewel ik het laatste deel zijner opmerking gegrond yerklaarde,
meende ik toch verplicht te zijn hen te vertellen, dat ik dacht te
blijven zoolang ik het verkoos. Be

De mijnwerkers verzochten mij eenige dagen te blijven, omdat
ik dan in staat zou zijn eene vergadering te doen plaats hebben—
van alle werkstakers in den omtrek; ik kon mij echter ee par

4

oi
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: aden,daar ik mijneplichten te Chicago te vervullen had. Zij
f aalaiadenmij toen in de geheele plaats rond en wezen mij de bijna
:es

— ongeloofelijke,armoedige omstandigheden, waarin zij leefden. Zi;

- ae

kregen eens per week van vrienden van buiten een beetje meel,

dat echter nauwelijks toereikend was voor 3 of 4 maaltijden ;

overigens vulden zij hun maag met appelen, bessen en aardappelen,
als zij er hadden. Toen ik vroeg of ik niet iets te eten kon krijgen,

__begoneen groote, sterke man te huilen, de tranen rolden hem over

*
de wangen. ,,Wij waren heden tweemaal aan het depdt’’, zeide

hij, yomdat wij zeker meenden, dat de proviand aangekomen was .

4
_

maar ik geloof, dat de spoorwegmaatschappij, die het eens is cat
het kolen-syndicaat, de gezonden vracht, zooals zij gewoonlijk doet,

naar eene andere plaats heeft gezonden, waar zij liggen blijft tot

- de boel vergaan is. Later heet het dan, dat het door eene ver-

__ gissing gebeurd is.... Ik verkocht dezen morgen eenige van

_ mijne gereedschappen en beproefde in de winkels der compagnie wat

_meel te koopen, maar kon het niet krijgen; zij gaven mij ten ant-

_
woord, dat zij niets verkochten aan die vervloekte werkstakers. Ik

__kreeg toen wat brood voor mijne kinderen, ik heb er zes. Mijne vrouw

_ en ik hebben echter in drie dagen geen kruimeltje brood gegeten”.

a  3in nee ginghet bijna met allen. Ik verdeelde de paar dollars

die ik bij mij had onder de kinderen, die nauwelijks konden be-

grijpen, dat zij zoo ,veel geld” in eens kregen.
_

Tk werd voortdurend door een half dozijn Pinkertons bewaakt

en sliep ‘s nachts in de open lucht. Het vriendelijke aanbod der

-arme menschen om in een van hunne ,,huizen” te slapen, sloeg ik

onder dankbetuiging af.

b

_Gedurendeden nacht probeerden een aantal Poolsche ,,scabs’,

als gevangenenbehandeld waren geworden, te ontvluchten. De

_ Pinkertons schoten op de vluchtenden,doodden er twee en ver-

-_wondden een aantal er van — ter eere van het ,recht van vrije

 overeenkomst !’

Tk nam den volgenden dag den terugtocht aan. Ik had genoeg

“gerien.‘Hetsyndicaatbehaalde eenigemaandenlater de overwin-
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De Achturenbeweging en de Politiesanval
op de Hooimarkt. ein

enihaoa : a8 ;

Het ,,achturenvraagstuk” is niet nieww. Voor meer dan 20 jaren
reeds werd door een aantal vakvereenigingen eene verkortingvan
den dagelijkschen werktijd van 10 op 8 uur verlangd. Het hoofd-
argument ter ondersteuning van dezen eisch Iuidde — dat de
ingebruikneming van arbeidbesparende machines zulk eenekorting
noodzakelijk maakte, daar anders een groot aantal vlijtige arbeiders

_

hun middel van bestaan zouden verliezen, enz.... Wendel Philips
was 0. a. een ijverig woordvoerder der achtuurhervorming. Hadden —e.
de kapitalisten in dien tijd dezen eisch ingewilligd, dan zou naar

mijn oordeel de economische ontwikkeling in dit land een vreed- —

zaam karakter aangenomen en de meeste naderhand plaats gehad
hebbende werkstakingen hadden kunnen vermeden worden. Vele

duizenden bewoners van tuchthuizen, werkhuizen en gekkenhuizen
zouden dan thans misschien goede burgers zijn. Duizenden onzer

zusters, die thans in de armen der prostitutie geworpen worden,
konden trouwe echtgenooten en gelukkige moeders zijn.... Maar
dat zijn maar sentimenteele praatjes!! Onze goede iene be-
talen regelmatig hunne maandelijksche bijdragen aan de vers¢hil- —
lende ,,weldadigheids-genootschappen”,,,zendelings-genootschappen”,
»ethische-vereenigingen”, ,,kerken” enz. — Kan men meer ver-
wachten ? Zij bouwen gestichten voor degenen die zij uit hunne-
woningen gejaagd hebben; zij troosten degenen die ij ongelukkiga
gemaakt hebben... doch verliezen daarbij nooit de zaken uit het 00g. Z

Het verloop dar achturenbeweging is algemeen bekend. Ik ‘te.=is
hoet ee niet te herhalen.Een aantalStaten pearanee a



i. Liitebdenooit ingevoerd zou worden, als nietdegenen die er

het meeste belang bij hebben, de arbeiders, voor de invoering

ne ervan zorg droegen. Er werd een dag vastgesteld voor het begin
van eene algemeene werkstaking; later kwam men echter tot het

is -besluit, dat het geraden was, de zaak een jaar uit te stellen en

a er weid toen de Iste Mei 1886 als dag aangewezen, waarop het

 achtuur-stelsel in werking zou treden. Men nam aan, dat de

__werkgeversaan deze hervorming geen ernstigen weérstand zouden

sesnare
daar het duidelijk was, dat de dingen niet lang meer zoo

_konden gaan zonder verderfelijke gevolgen na zich te slepen. Ik

kon met dit hoopvolle vooruitzicht niet meégaan, en daar ik niet

goo kortaichtigwas als de zoogenaamde konservatieve vakvereeni-

ingen,beschuldigden dezen mij, dat ik een vijand van hervor-

_ mingen was. Ik deel hier een artikel mede, hetwelk ik geschreven
heb om deze beschuldiging te ontzenuwen.

ae, .»Hen man, wiens naam Edmonston is, en dien de ironie van

het noodlot tot secretaris van eene nationale arbeiders-organisatie

sented heeft, schreefeen antwoordop eenige in de ,,Alarm”

:Pi tabee Het is aahdinks: een van die menschen, die meenen,
_ ,omdat god hun een ambt gegeven heeft, hij hun ook het verstand

_ gaf”. In plaats dat hij aantoont, dat ons standpunt in zake het

 achtuur-vraagstuk onhoudbaar is, overlaadt hij de anarchisten met

ona scheldwoordenen ziet in zijneonnoozelheid in de anar-

;i Mesmatantvan economische vraagstukken evenveel sheeen ezel van

de dichtwerken van Homerus.

Wij staan niet vijandig tegenover de achtuurbeweging, maar

erkenvenin haar eene phase van den socialen strijd; wij voor-

spelen eenvoudig dat zij een verloren slag zal zijn en wij bewijzen,
dat zelfs, wanneer het achtuur-stelsel te elfder ure ingevoerd zal

- worden,de arbeiders er niets door winnen zullen. Zij zouden dan

ao
nog de slaven van hunnepatroons zijn.
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20 ons voortbrengingsvermogen niet verminderd Worden. De
verkorting van werktijd in Engeland werd onmiddellijk gevolgd
door algemeene vermeerdering van arbeidsparende machines, die
weét gevolgd werd door het afdanken van een evenredigaantal

f

wetklieden. Het tegenovergestelde van wat men had trachten te — a
bereiken, vond plaats. De uitzniging der arbeiders werd inter-
siever voortgezet. Zij hadden nu zwaarder te werken, produceer- an
den meer dan vroeger.

Day
ae

»Voor iemand die een loonslaaf wenscht te blijven is de verbe-|

sonicen invoering van elke nieuwe machine een gevaarlijk con-
current. De machine zonder organen kan goedkooper werken dan
de man met organen! De heer Edmonston ziet in de loonslavernij
den hoeksteen der beschaving. Wilde hij nu consequent blijven,
dan moest hij tegen verkorting van werktijd zijn.... Hij schijnt
te denken, dat door een achturigen werkdag de resilecipianalwerk ©

zullen krijgen en de overproductie zal afnemen. Dit zal.echter
niet het geval zijn. In geval de achtuurbeweging voor de arbeiders _
gunstig beslist wordt, zal het den ondergang der kleine fabrikan-

—

ten en handwerkslieden ten gevolge hebben. Deze zelf en degenen,
die zij nu bezigheid verschaffen, zullen het aantal werkeloozen
vermeerderen. De productie zal stijgen door het oprichten van

—

grootere etablissementen, grootere arbeidsverdeeling, enz., terwijl
de koopkracht van het volk, zoo niet vermindert, dan toch dezelfde

blijft.
Wat E. ,,overproductie” noemt, zou ook dan blijven bestaan.

—

Deze onregelmatigheid zal even lang blijven ‘e

bestaan, als de bezittende klasse zich het pri-
vilegie toeéigent om de goederen te verdeeien

zooals het haar goeddunkt.
;

»Maar”, voert de heer E. aan,-+,,kapitaal was en is slechts de

dienaar van den arbeid, en als het zich meer aanmatigt dan over-

treedt het zijne grenzen en maakt zich schuldig aan een fout, die
aan concurrentie onderworpen is” 3

»Hoe naief!.— te denken, dat ‘hetkapitaal ,,buiten aijn grenzen
treedt’? wauneer het weigert de dienaar te zijn van 2.000.000 -
mannen en misschien even veel vrouwen in dit land. Die menschen‘
hebben honger, velen ervan zijn verhongerd — waarom mijnheer

—
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_yWanneer gij nogt: apitas! is de dienaar van den arbeid’’,
‘ ie liegtgij! Het is de dienaar van zijn bezitter. Bezit arbeid

kapitaal? Neen! De menschen die ,een van de vijf missen”,

-goudenarbeid tot bezitter van het kapitaal maken. Maar dat wilt

- gij niet en toch zegt gij, ,,van eee
behoorde het kapitaal

de dienaar van den arbeid te zijn....” Vindt gij zelf niet, dat

gij veel van een dwaas hebt ?

En nu eenige practische wenken voor onze vrienden met be-

trekking tot de ontworpen werkstaking van het volgende voorjaar.
-

draagtongeveer 800.000, het aantal der werkeloozen ongeveer

ee... Zullen de fabrikantenonder aulkeomstandighedenuw

oo:
.  Zij zullen

| plaatsen door werkeloozen doen innemen.... Gij zult dat

_woekente verhinderen? Dan komt de catinie en de troe-

pen eae!

Omdatwij nu duidelijk voorspelden wat er gebeuren zou en wat

ook intusschen plaats gehad heeft, trachten onze vervolgers het

publiek te doen gelooven dat wij ,,samengezworen hadden om den

_Isten Mei eene revolutie te maken, de regeering der Vereenigde

Staten omver te werpen en in plaatsdaarvan anarchie te doen
_

heerschen” — en om deze gemakkelijke(!) onderneming ten uitvoer

te brengen, zouden wij ons verbonden hebben, ,,hier of daar op

den hoek van twee straten” ééne bom te werpen
— dat is te

~belachelijk!

ss Die samenzwering zou een mooi onderwerp zijn voor eene operette.

_Wel zeker, Grinnell heeft Offenbach overtroffen.

_ De Central Labor Union, het centrale lichaam der Duitsche

_yakyereenigingen,bracht de zaak in gang. In verschillende wijken

Buel
stad werdengroote eee ee

waarin de
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behandelden de vraag op hunne wijze en onafhankelijk onder de a 4
door hen vertegenwoordigde vereenigingen. Het manifest van —

:

Powderly, hetwelk te kennen gaf, dat het land —d.w.z.de

kapitalisten —

nog niet bereid was het achtuur-stelsel in te voeren,
had weinig invloed op de arbeiders in Chicago; deze wisten, dat —

de kapitalisten nooit bereid zouden zijn, noch voor deze noch yoor
—

andere hervormingen, behalve wanneer zij er voordeel uit konden
trekken.

Enkele der in de Central Labor Union vertegenwoordigde ver-
—

eenigingen — hoofdzakelijk de bakkers-, slagers- en bierbrouwers-
_

vereenigingen — verlangden eene verkorting van werktijd van 14
en 16 tot op 10 uur en behaalden ook eenige weken vodr Mei de

overwinning. Deze resultaten gaven de beweging nieuwe kracht —

en vervulden de harten der strijders met hoop en moed. De

»Arbeiter-Zeitung” trad op energieke wijze voor de zaak op en

aan haren invloed was de overwinning toe te schrijven, die ver-

scheidene vereenigingen behaalden. De redenaars der ,,Interna-
tionale” waren bijna elken avond in de weer, spraken in verga-

deringen en richtten nieuwe vereenigingen op. Eenige dezer ver-

eenigingen traden tot de Ridders van den Arbeid, andere tot de
Central Labor Union toe. Niemand ontwikkelde een yermoeiender

werkzaamheid dan de zoo gehate anarchisten en deden dit om

geen andere reden, dan om de beweying te doen slagen. De

achtuur-demonstratie, den Zondag voor den eersten Mei gehouden
door de Central Labor Union, legde getuigenis af van de uitge-
breidheid dezer beweging.

Een Duitsch geleerde, eene vriend van mij, die eene vrateaeeilets
pelijke zending in dit land volbracht, zeide mij, dat hij noch in

Londen, noch in Parijs, Belgié of Weenen een zoo grooten en

indrukwekkenden stoet gezien had. Aan het strand, waar de

optocht eindigde, hadden zich minstens 25000 personen verzameld,
die door Parsons,. Fielden, Schwab en mij toegesproken werden.

Toen kwam de Iste Mei. De oogen van het geheele land waren —
op Chicago gericht. Hier, dat was voor iedereen duidelijk, zou —

de beslissende slag geslagen worden. Een nederlaag in Chicago
—

beduidde een nederlaag in het geheele land.

Om den lezer een zoo nauwkeurig mogelijk beeld te geven van —



iS aeee gevoelens der 40,000 werklieden, die hunne ge-

“reedschappenhadden neergelegd om aan hunne eischen meer kracht

> te -zetten, van hun hoop en vrees, voeg ik hier aan toe de

ende door mij te dien tijde geschreven dagbladartikelen :

a De ‘dobbelsteenenzijn geworpen! De iste Mei 1886, een daga geschiedkundige beteekenis men eerst in latere jaren be-

- grijpenen op prijs stellen zal, is aangebroken ! Gedurende 20 jaren

aeso werkvolkder VereenigdeStatenbij wetgevers en uit-

eres, Datis een verstandige wien”.— ihren de pers, schreeuwden

/~ volksbedriegersvan beroep en galmden de uitzuigers. Men

-schimpte op die onbeschaamde socialisten, die alles wilden en zich

niet tevreden stelden met verstandige eischen zooals deze.

a  yZoo ging dat voort. Er werd propaganda gemaakten iedereen

was voor yerkorting van werktijd. Toen de dag evenwel naderde,
i

‘waarophet plan eindelijk werkelijkheid zou worden, werd er spoe-

dig eene opvallende verandering in den toon der uitzuigers en

_ hunnehandlangers in de pers merkbaar. Wat vroeger in theorie

-bescheidenen verstandig geweest was, werd nu plotseling brutaal

cs en onverstandig.Wat men vroeger als lofwaardig tegenhanger
ae

%vansocialisme en anarchie aangeprezen had, veranderde op eens

ae. ,misdadigeanarchie”. De paardenvoet der roofgierige duivels

~kwamte voorschijn. Het loflied hadden die satans maar aange-

Lbheven omhunne onnoozele slachtoffers
i

in slaap te wiegen, te troosten

a

Pt Datdearbeiders ernstige pogingen zouden saniom het achtuur-

stelselin- —
daaraan dachten de misbruikersvan vertrouwen
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De arbeiders zouden maar tevreden zijn en zich geheel en al op i.
hen, de uitzuigers, verlaten. Men wil de werklieden opnieuw
troosten met de toekomst. iy

»Arbeiders, zijt gij door de ervaring die gij opgedaanhebt, niet _
wijs genoeg géworden om het spel in te zien, dat men met u drijft ? os
Zoo niet, dan is alles verloren. oe!

Voor de arbeidersmassa zijn wij in dit opzicht niet bang, zij =
gevoelt wat haar ontbreekt, al begrijpt zij het ook niet. Wijzijn
bang voor de schirken, die u sussen willen, die zich doorde
gladheid van hunne verraderlijke tongen aan het hoofd van ar-

beiders-vereenigingen hebben weten te stellen en nu op het be |

slissende uur den terugmarsch blazen. Arbeiders hoort niet naar
hen, beschouwt hen als verraders en lafaards. Wie kan zeggen,
of zij niet rijkelijk door de uitzuigers beloond worden! Waar zoo

.

veel op het spel staat als nu, zijn de dieven zeer vrijgevig! %

»Arbeiders, houdt vast aan acht uur en geen minuut meer! :
Wat gij met het loon doet is uwe zaak. Gij alleen kunt daarover —

oordeelen....

»Het laat zich aanzien, dat alles niet gemakkelijk zal gaan.
Velen der uitzuigers, ja de meesten, zijn besloten, de arbeiders

die zich niet naar hun willekeur voegen, door uithongeren tot

rede“, d. w. z. tot slavernij terag te brengen. Nu is de vraag

maar, of de arbeiders zich zelf langzaam willen laten doodhongeren
of dat zij er de voorkeur aan geven hunne wouldbe-moordenaars —

een begrip te geven van de moderne levensbeschouwingen. Wi

hopen, dat zij het laatste zullen doen”.

’s Maandags, 3 Mei, werd de werkstaking algemeen. De ,,Ar-

beiter-Zeitung” van dien datum geeft een volledig overzicht der
plaatselijke beweging van dien tijd, dat zeer lezenswaard is en

waarvan de inleiding als volgt luidt:

De algemeene toestand van heden middag was hoopvol. Een
tamelijk groot aantal uitzuigers heeft heden morgen onderhandeld
en nog meer onderhandelingen worden in den loop van den dag
verwacht. De vrachtladers marcheerden heden middag in optocht _

van station naar station. Het heette, dat ,,scabs”’van Milwaukee —

waren aangevoerd. De stations zijn met politieagenten bezet en

onze stedelijke ordebewarende bende heeft zich in de Armorya
aries

Cae
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 verschanst onder commando van 5 luitenants. De spitsboeven

r hebbenvoor goede spijzen en dranken zorg gedragen. De arbeiders

in de steenhouwerijen hebben een vereeniging gevormd en ver-

langenloon voor negen uur bij een werktijd van acht uur en daar

mendat niet inwilligde hebben zij het werk gestaakt. De steen-

uwers en metselaars zijn gedwongen eveneens het werk te staken.
1

de Lumberdistrictenzal het ook waarschijnlijk tot eene werk-

al komen. De brouwers hebben eene werkstaking op ’t oog,

— de ,,bazen” hunne eischen niet geheel en al inwilligen. In

het meubelvak duurt de werkstaking voort. Vele fabrikanten heb-

ae a“ bereid verklaard een

nee
van

n

10%, toe te

bs
He

ay

‘Deiene zijn zeker van de overwinning. Het satel
- werkstakersis niet juist vast te stellen, doch beloopt ongeveer

~

40.000. |

_

yMoed! Moed! roepen wij; vergeet niet de woorden van Herwegh:

»Uw verdrukkers staan verplet,
Hebt ge uw werk aan kant gezet ;

In den hoek uw zeis en ploeg,
Roept gij luid: ,,Nu is ’t genoeg!”

~ Verschillendegroote optochten werden gehouden, waaronder één,

_ eens door de politie gehinderd.

_ °s Namiddags werd ik door de Central Labor Union aangezocht

osom in eene vergadering van houtbewerkers te spreken. Ik had
- geen voornemen om naar die vergadering te gaan; ik was afgemat

door de vermoeienissen der laatste dagen. Maar een comité kwam

‘ bij mij en drong er op aan om mede te gaan. Ik volgde....

Hier zullen wij onzen vriend laten afbreken en een bericht doen

olgendoor Spies zelf geschreven in de ,,Arbeiter-Zeitung” van

4 Mei. Het is niet alleen de laatste door hem als ,,vrij-man”

gemaaktejournalistieke arbeid, maar het schildert ook in levendige

kleurenden op den 3den Mei heerschenden toestand, de algemeene

_ opgewondenheidder massa, het verloop der aangeduide vergadering

de peerinesinetusschen politie en werkstakers. Het luidt:a
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Voor zes maanden, toen de propaganda door de aetiaasHil
begon, waren het de sprekers en de bladen der I. A. A. prin
nationale Arbeiders-Associatie), die verkondigden en schreven: Sn

»Arbeiders, als gij uwe ,achtuur” wilt hebben,wapenta —
- ees

dagsche kleéren”. — Welnu, wat zegt men nu, hadden wij i
of onrecht? Zou het mogelijk geweest zijn, wat gisteren-middag—
hier gebeurd is, als men onzen raad had opgevolgd ?! 4

,» Loonarbeiders, de politie heeft gisteren-namiddag bij Mr. Cormicks
fabriek — voor zooverre te bepalen is — vier van uwe broeders —

vermoord en misschien een 25tal meer of minder zwaar gewond. __

Waren uwe broeders, die zich met steenen verweerden, vangoede_ ;
wapens en een enkele dynamietbom voorzien geweest, niet één der —
moordenaars zou zijn welverdiende straf ontkomen zijn. De aanval
van gisteren geschiedde om de 40,000 werkstakers in deze stad
met angst en schrik te vervullen; geschiedde om de ontevreden’
en oproerig geworden arbeiders terug te drijven onder het joke
der slavernij. Of men vrucht van dat werk zal hebben? Of men
zich niet in het einde toch verrekend heeft? — de volgende dagen
zullen op deze vragen het antwoord geven. Wij willen den

—
der dingen niet vooruit hollen.

»De Lumberyard-arbeiders hielden gisteren ’s middags in Block-

road, ongeveer '/, mijl van Mr. Cormick’s fabriek, eene vergadering—
om besluiten te nemen omtrent hunne eischen en een comité te

verkiezen, hetwelk aan de Lumberyard-eigenaars de vastgestelde
eischen bekend zou maken. Het was eene reusachtige menschen-
massa, die bij elkander was. Verschillende leden der Lumberyard- =
Union hielden korte toespraken in *t Engelsch, Boheemsch, BeemGH

ss

en Poolsch. Fehling wilde spreken, doch werd toen de cree Gbemerkte dat hij een socialist was, met steenen begroet en moest
de geimproviseerde spreektribune verlaten. Toen daarna nog cenige| #
toespraken waren gehouden, stelde de voorzitter August Spies waar,
die als spreker uitgenoodigd was. Een Pool riep: ,,Dat is een —
socialist” en weér ontstond een storm van ae een

SY ah ge ii
meee ee



. breeenAnetahetwelk genoegzaam bewees, dat dit onwe-

ndvolk door de papen tegen de socialisten was opgehitst. De

diet zich echter niet van zijn stuk brengen. Hij sprak
ate . spoedigheerschte eene volmaakte rust; hij zeide hun dat

Ss zichsterk moesten gevoelen tegenover het kleine hoopje hout-
, dat xij niet mochten afwijken van de eenmaal door hen

= voorwaarden— de uitslag lag in hunne hand. Zij hadden

slechts: te willen en de ,,bazen”zoudenmoeten

os geven.

areaa wist niet Water eigenlikte doen was en ging

"metsprekenvoort. Na afloop ervan werd hij als lid van het comité

ee benoemd om de bazen te verklaren, dat de werkstakers in geene
R

a
wilden treden.Daarna

a.
een

| Pool. Terw ijldeze

in 10—15 minuten waren er 200

yrouwenvan arbeiders geleek een dolle sah: Schrijver

d

dezes

- liep naar de fabriek toen de eerste schoten gevallen waren en een

2 haere riep de vergaderden op, hunne broeders die men vermoordde,

ae ‘terhulp te snellen. Maar niemand bewoog zich. ,,Wat gaat ons

dataan ?”was het stomme antwoord der laffen. Schrijver kwam

ks.een JongeTer tegen, die hem kende. ,,Wat zijn dat voor lamme

i. , Tiephij hem toe, ,,die geen hand uitsteken, terwijl men

broeders dair koelbloedig neérschiet! — Twee hebben wij

aeusen,ik wenodat zij dood zijn. Wanneer gij invloed

hebt opdie lieden, in ’s Hemels naam, ga dan terug en roep hen

pu te volgen”.(Teekenendvoor het ,,ordelievende” karakter

1politicmogezijn, dat deze ,,jonge Ter” later als politie-

spic n te lcs kwam.) Schrijver liep terug, hij bezwoer



de lieden meé te gaan, zij die revolvers bij zich hadden, maarhet
was vruchteloos. Met eene onverschilligheid, die iemand tot razernij
zou kunnen brengen, staken zij de handen in den zak en gingen ssl
pratende naar huis, alsof dat alles hen niets aanging. Nog altijd —

knalden schoten en nog altijd kwamen nieuwe afdeelingen politie, |
die hier en daar met steenen begroet werden, op de oridpheate

a

aan.... De slag was verloren. ci oh

“Wekwas bij half vier toen het 2 4 300 man sterkehoopje
volk bij Mr. Cormick aankwamen. Depolitieagent West wilde—

hen met zijn revolver tegenhouden, een regen van steenen oeantwoord dreef hem op de vlucht. ,,Eruit, :

vervloektevereneeyey,©

met steenen. Het kleine wachthuisje werd omgehaald De —. a
waren in doodsangst —

op hetzelfde oogenblik kwam de patrouille-ae
wagen der Himmanstraat aanstormen, daartoe per telefoon opge-—
roepen met 13 man. Toen deze dadelijk met hunne knuppels een
aanval wilden doen, werden zij door een hagelbni.van steenen |

ontvangen. ,,Terug, uit elkander!” riep de inspecteur—in’t
volgende oogenblik knalden er schoten, de bende had op de werk-. = some

stakers gevuurd. Zij hadden over de hoofden der menigte in de -
lucht geschoten, heette het later. Maar wat daar van zij — eenigen
der werkstakers hadden kleine revolvertjes en beantwoordden hier-

mede het vuur. oe
,Intusschen waren de andere afdeelingen aangekomen en de —ce

geheele bende doodslagers opende nu het vuur op het hoopje volk
(20,000 zouden het geweest zijn, volgens het politieblad Herold”.
De geheele vergadering was nauwelijks 8000 man groot geweest._

Zoo wordt er gelogen!) Met hunne wapens
— steenen namelijk ! —

streden zij met bewonderenswaardige dapperheid. Een half dozijn
—

blauwrokken deden zij in het zand bijten. Vier der kerels moesten
zeer gevaarlijk gewond zijn, vele anderen kwamen helaas met lichtere —
kwetsuren er af. (De bende houdt dat natuurlijk geheim, evenals —
zij in 1877 het aantal verzweeg van hen, die toen omkwamen.)oe

Maar erger was het aan de zijde der weerlooze arbeiders. Dozijnen
—

ee

hunner, die lichte wonden gekregen hadden, liepen weg ondereen
hen nagezonden kogelregen — de bende schoot namelijk als altijd
op de vluchtelingen — terwijl vroawen en mannen de zwaarge-



Mssited iihicdetsHoe velen eigenlijk gewond en hoevelen

ed “doodelijk:gekwetst zijn geworden, daarover bestaat geene zeker-

- “heid,maar wij gelooven niet mis te hebben, wanneer wij het
: —aantal,der gewonden op 2 dozijn schatten. Wij weten van 4 per-

pane waarvan
één in de milt, een in het hoofd, een door de borst

ee een in de heup,geschoten was. Een stervende knaap, Joseph

a Doetkick,
|

werd op een expreswagen door twee politieagenten

_ weggereden.Het volk zag den stervende in den wagen niet; zij
,

— gagenalleen de beide doodslagers. ,,Lyncht de schurken !” klonk

“het.uit de menigte. De kerels wilden op de vlucht gaan en zich

verstoppen,maar het ging niet. Reeds had men den een een

trik om den hals geworpen, toen een patrouillewagen kwam aan-

n en het loffelijke werk verhinderde. Jos.... die hem den

“omgelegdhad, werd gevangen genomen.

lenigen tijd later werden de scabs onder sterk geleide afge-
‘Vrouwen en kinderen deden toornige kreten hooren, rotte

i
door de lucht —

alleende mannen namen de zaak

: Spiesbegaf zich hierop naar zijn kantoor, opgewonden, verschrikt,

wet afschuw vervuld, zoowel over de brutaliteit der politie als

“overde domheid en lafheid der menigte. Hi zelf schrijft daarover :

»Toen ik zag, dat ik van geen nut kon zijn, begaf ik mij naar

Le hetredactie-lokaal der ,,Arbeiter-Zeitung”. In welken opgewonden

_toestandik mij bevond, vermag ik zelf niet te beschrijven. Ik

_gette mij neér om eene oproeping aan de arbeiders te ontwerpen —

ik wilde hun het gebeurde berichten en den raad geven, niet z00

es
te zijn, een in dienst der kapitalisten staande, tot aan de

_ tanden gewapende bende met leege handen weérstand te bieden —

maar ik was zoo opgewonden dat ik niet in staat was te schrijven.

ee Tk dicteerde eene korte oproeping aan het arbeidende volk, ver-

Sie
echter het geschrevene, nadatik het gelezen had, ging



bij Mr. Chai Waantgn.sarmalediiag zij hen ? Omdatiu denan

moed hadden met hun lot ontevreden te zijn, hetwelk uwe uiteui
gers hen hadden beschoren. Zij eischten brood, men

cnterenee
=

hen met lood, gedachtig aan het feit, dat men daarmede het voll a
het beste tot zwijgen kan brengen! Vele, vele jaren hebt gyalle.

;

vernederingen zonder tegenspraak verdragen, hebt gij van den
vroegen ochtend tot den laten avond u laten uitzuigen,hebt. gy
ontberingen van allerlei aard verdragen, hebt gij uwe kinderen| ae

zelfs opgeofterd — alles om de schatkamers van uwe patroons te
vullen, alles voor hen! En nu, nu gij bij hen komt en verzoekt
om uwe lasten wat te verlichten, hitsen zij als dank voor uwe
offers hunne bloedhonden, de politie, tegen u op, om udoorkogels %
van uwe ontevredenheid te genezen. Slaven, wij bezwerenen vragen __
u bij alles wat u dierbaar en heilig is, wreekt den afschuwelijken —

moord, dien men heden aan uwe broeders beging en misschien —

morgen reeds aan u begaan zal. Arbeidend volk, Hercules, gij
—

zijt op een tweesprong aangekomen. Waarvoor besluit gij? Voor
slavernij en honger, of voor vrijheid en brood? Zijt gij voor het —

laatste, talmt dan geen oogenblik, dan, volk te wapen! Ten onder —
de menschelijke beesten, die zich uwe heerschers noemen ! Denkt
aan de helden, wier bloed den weg naar den vooruitgang, naar

vrijheid en menschelijkheid heeft
pe

— en streeft er naar,

oe waardig te worden !”

Ik gaf last tot het drukken van deze carla endroegiemand __

op, ze ’s avonds naar de verschillende vergaderingen te brengen
en te verdeelen. Hierop ging ik naar huis. Den volgenden mor-

gen, tusschen 9 en 10 uur, vroeg mij Adolph Fischer, een der

zetters van de ,,Arbeiter-Zeitung”, of ik ’s avonds zou willen

spreken in eene vergadering op de Hooimarkt, waar de brutaliteit _

der politie en de heerschende toestand zou besproken worden. Ik
vroeg of er geen andere sprekers te krijgen waren, daar het mij —

bijna niet mogelijk was in een groote vergadering te spreken.
Fischer zeide, dat de vergadering bijeengeroepen was door de af-

—

gevaardigden van een aantal vakvereenigingen. Ik bekommerde
mij niet verder om de zaak. Tegen 11 uur kwam een id fe: ;
timmerliedenvereeniging bij mij en verzocht my de cireulaire,
waardoor de Hooimarktvergadering bijeengeroepen werd, als~



laa op i nemen.Aan den voet stonden de woor-

rbeiders, brengtwapens meé !”

is belachelijk”,zeide ik, en liet Fischer roepen. Ik zeide

et
in de vergadering zou spreken, wanneer zij door

1werd a. ,Er zijn nog geene exemplaren van deze

wij Runnendeze woorden eruit laten”’.Fischer

ddags gingik naar huis, om mij een weinig rust te gunnen.
2 reactie, die volgde op de opgewondenheid van den voorgaan-

den ee pakte mij stevig aan. Ik was erg moede en slecht ge-

iahiinesen Lakestraat kwamen. Ik was van meening, dat ik

eene Duitsche rede zou houden, die gewoonlijk op eene

er
coe volgde.Dit was de reden, waarom

ik wat laat was



aanwezigen waren rustig en oplettend. Parsons sprak geruimen
tijd en behandelde hoofdzakelijk de achtuur-vraag.Terwijlhij sprak,—
vroeg ik Fielden of hij niet geneigd zou zijn een paar wootden

; 4
te spreken. Hij verklaarde dat het hem niet bepaald om het ‘

spreken te doen was, maar hij zou eenige woordenspreken endan a
de vergadering verlaten. Het was ongeveer 10 uur toen Fieldena
begon. Eenige minuten later stegen in ’t Noorden donkere wolken,—

De meerderheid — daar zij regen vreesden — verliet nu de ver-
gadering. ,,Wacht nog een paar minuten, ik zal mijne rede dadelijk%3sluiten” — zeide Fielden. Op dit oogenblik zullen er nog mene200 menschen geweest zijn; eene minuut later formeerden zich |
aan den hoek der Randolphstraat 200 politieagenten in marechlinieen rukten met versnelden pas op het hoopje volk los!

Terwijl hij zijn stok in de hoogte zwaaide, zeide Capt. Ward,
zich tot Fielden richtende (ik stond juist achter hem): ,In naam <a
van het volk van Illinois, beveel ik deze vergadering uiteen te gaan!”

»Kapitein, dit is eene vreedzame vergadering!” bracht Fielden
daartegen in. Capt. Ward lette niet op deze woorden, doch com-
mandeerde zijne manschappen tot den aanval. Op dit oogenblik — ;
werd ik door mijn broeder en anderen van den wagen getrokken
en net toen ik met mijne voeten op den grond stond, klonk een
Iuide knal. ,,Wat is dat?” vroeg mijn broeder. ,,[k geloof een

kanonschot”, was mijn antwoord. Op hetzelfde oogenblik begon
de politie op het volk te schieten; alles liep weg. Ik verloor mijn
broeder in het gedrang. De menschen vielen rechts en links, door

kogels getroffen. Toen ik de noordelijk van Crane’s fabriek ge-—
legen laan passeerde, vluchtten er eenige politieagenten in, die

klaagden dat zij gewond waren. Zij waren bepaald door hun eigen
kameraden beschoten en zochten beschutting in de Jaan. Ik liep
in dezelfde richting en de kogels suisden om ons heen als een 7bijenzwerm. Ik viel een paar maal over gekwetsten, die op de

—

straat lagen en bereikte ongedeerd het bierlokaal van Zepf. Hier nevernam ik eerst dat de knal veroorzaakt was door de ontploffing—

van een bom. Ik kreeg geene verdere bijzonderheden te hooren
en reed een half uur later naar huis om te weten wat er van mijn
broeder was geworden. Daar vernam ik dat hij gevaarlijk pis 1

ss ;



eld at. ais, datde commissaris mij wilde spreken.
n

naar ‘t hoofdbureau. Twee andere handlangers

en mijnbroeder Christiaan gevangen, die op het

wasomiets meer te vernemen omtrentde
ge-

a
Mei 1886. Ik sit scdertdien tijd achter

nase
Het pememepel,— agit prance



de arbeidersbeweging in haren loop te stuiten en 200
voor goed te vernietigen, en hebben ze kunnenvolgende b
venlitelgfiemoord van den 11den November 1887, wij ‘kunnenniet

oa

nalaten nog even het licht te doen vallen op een paar historische
feiten, die op de geschiedenis van dat treurspel van klasseonrecht_
het vale licht werpen en zelfs de meest kortzichtige en opper-
vlakkige een duidelijk inzicht zal geven op afschuwelijkheden,
waartoe de heerschende klasse haren toevlucht durft te nemen, —

zoodra zij bemerkt dat er arbeiders gevonden worden, die hen in
hun onrechtmatige voordeelen en ellendige genoegens willen knotten.

Hebben wij kunnen lezen, hoe zonder eenige formeele aanleiding
te geven August Spies werd gearresteerd en veroordeeld, hetzelfde_
was het geval met nog een zevental andere mannen, te weten:
Albert R. Parsons, Samuel Fielden, Oscar Neebe, Michael Schwab,
Louis Lings, Adolf Fischer en GeorgeEngel.Zij werdenie

a
3

:

PE eal met de Hooimarkt-tragedie.
Bewijzen konden de openbare aanklagers van den staatni

leveren, maar . . . er moesten voorbeelden worden gesteld. os,
Getuigen, die de onschuld yan enkele beschuldigdenkonde

aantoonen of ander voordeelig getuigenis konden verstrekken, waren
— .

op de beslissende

oe nergens te vinden,ee bet

ak

iokevaneaein aanggteewaren geweest,hetvoortref

hatacatia! Se



‘pets

:al,woarnaardetei raadsheeren met ambtenaren van

t

openbaarministeriesnakten.
De_jury“vangezworenenwerd enkele malen voor de openbare

sh

~ontbonden,daar ze niet naar het genoegen van de

teitenii samengesteld,d. w. z. dat er enkele leden onder

ren, van wie verondersteld werd, dat zij niet zouden

( n dan na onderzoek, terwijl men wilde dat ze zonder

ee, zouden uitspreken.
Fden,8sten en 9den October 1887 werd het proces gehouden,

. vilzijin Mei 1886 werden gevangen genomen. Zoolang had

~achter de schermen moeten werken voor de satanische be-

ae uldigingin elkander was gezet, een beschuldiging die onder

oo
iea van de verdedigingen der aangeklaagdenals een kaarten-

a
-

inéénviel.
= Men had n. 1. als een der punten van beschuldiging de bom van

es ‘Hooimarktop rekening der aangeklaagden gesteld en als bewijs

= deden enkele nommers van de ,,Arbeiters-Zeitung”dienst,
rinartikelen over bommenfabricatie een plaatsje hadden gevonden.

Spies:wierp deze beschuldigingals volgt terug: *)

»Maar,zegt de staat, gij hebt artikelen over de vervaardiging
esyan bommen en dynamiet openbaar gemaakt. Laat mij een van

de: - dagbladen dezer stad zien, die niet dergelijke artikelen heeft

openbaargemaakt. Ik herinner mij zeer nauwkeurig een artikel

me de »Tribune”van 23 Februari 1885. Dit blad bevatte een

bes
arijving en teekeningen van verschillende helsche werktuigen

_bomen. Ik herinner mij dat zoo nauwkeurig omdat ik het

ae een station kocht en volop tijd had het in den trein te

A ‘Sedertdien tijd heeft de ,,Times” dikwijls dergelijke arti-

elen over dit onderwerp openbaar gemaakt. Eenige van de

miet-artikelenin de ,,Arbeiter-Zeitung”zijn vertaalde artikelen

_Times”geweest, die door Jobn Mulligan en Fitz John

ter
geshrevenwaren en waarin de pemensees

Se

)

fe

anarchisten,in een afzonderlijke bhai ec enen
der titel pet voor een Rechterstoel”.;

eas PSNee

won

Steet



Ure —

ders werden aanbevolen.

van die bladen niet wegens moord aaanen'¢en veroordeeld
werden? Misschien omdat zij het gebruik van het vernielend|
uitbarstingsmiddel alleen tegen het gemeene volk aanbevolen;

Ik zou daarover wel opheldering willen hebben. Waaromis de :

heer Stone niet medebeschuldigde in dit proces. Men heeft een —

bom in zijn bezit gevonden. Bovendien heeft Stone in het laatst
van Januari een artikel geschreven hetwelk uitvoerige inlichtingen
bevatte voor het vervaardigen van bommen. Naar deze voor- —

schriften had iedereen bommen voor het gebruik kunnen vervaar-
digen met een kosten van niet meer dan 10 (Amerik.) centen per
stuk. Het ,,News” heeft misschien een tienmaal grootere oplaag

—

dan de ,,Arbeiter-Zeitung”. Is het niet aannemelijk, dat de op
—

den 4den Mei gebruikte bom naar het recept van het ,,News”

gemaakt is? Zoolang niet ook deze heeren wegens moord aange-

klaagd en schuldig beyonden worden, beweer ik, Edelachtbare, a
dat zulke partijdigheid ten gunste van het kapitaal niet met het aessrecht is overeen te brengen, en dat het vonnis niet behoort vol-—

trokken te worden”.
ie

En even later besprekende het doel van het proces, zegt Spies:
,Wanneer gij meent, dat gij door ons op te hangen de machtige

arbeidersbeweging van welker overwinning millioenen en millioenen

van in het stof getreden en in ellende verkeerende arbeiders en —

arbeidsters hunne verlossing verwachten, wanneer gi dat =
gelooft — hangt ons dan op!....

‘i

Gij trapt hier een vonk uit, maar hier en daar en overal schieten
lekkend vlammen op. Het gelijkt een onderaardsch vuur, deze

arbeidersbeweging, dat gij niet kunt uitblusschen. De grond
brandt waarop gij staat! Gij begrijpt en gelooft dat niet. Gij_
gelooft niet meer zooals uwe voorvaderen, die het verbranden van

—

heksen voor een plicht der beschaving hielden, aan tooverij, maar

gij gelooft aan — samenzweringen! Gij meent dat alle —
voorvallen van den laatsten tijd het werk van samenzweerders is. As
Gij gelijkt het kind, dat zijn beeld achter den spiegel zoekt, —

Wat gij ziet en tracht te grijpen is slechts de bedriegelijke weer-
schijn van de droombeelden van ww kwaad en met angst vervuld—

geweten.

imap
743

a



oeoy wilteikaiiehensen beroerders verdelgen! Welnu, ver-

 delgt er maar op los: grijpt elken fabrikant, die van den onbe-

-—tanldenarbeid zijner slaven rijkdommen verzameld heeft ; grijpt

ellen:landedelman die zijn schatkamers gevuld heeft met het afge-

Ss bloedgeldzijner slachtoffers; verdelgt elke machine, die de

<4 en de landbouw in omwentelingbrengt, de productie

Pee: en de arbeiders broodeloos maakt, die de algemeenerijk-
dom‘vermeerdert, terwijl de bewerker van dat alles te midden

xijnerschatten staat en door de Tantalus-kwellingen van den honger

gepijnigd wordt! Vernietigt de spoorwegen, de telégraaf, de

telefon,de stoom, het dynamiet en u zelf — want alles, alles

a draagtden stempel van onzen revolutionairen tijd!” —

_

_De‘ambtenaarvan het openbaar ministerie, Grinnell, had gezegd :

Deze lieden hebben geen principes, het zijn gemeene moorde-

 naars en zij wilden op den isten Mei een revolutie organiseeren”.

Een en ander werd door Spies op ongeévenaarde wijze weerlegd,

 terwijl ook alle zijne medeaangeklaagden op duidelijke wijze en

met onafwijsbare logica de beschuldiging van de gerechtelijke en

ne ‘wettelijkeleugenaars te niet deden; maar niets mocht baten. ,,De
- Anarchie staat voor de rechtbank”, schuimbekte Grinnell en de

jury wist wat hem te doen stond. De veroordeeling volgde.

Over Spies, Parsons. Engel, Fischer en Lingg werd het dood-

- yonnis uitgesproken. Neebe, Schwab en Fielden werden tot levens-

lange gevangenisstraf veroordeeld.

Louis Lingg zelfmoordde zich een dag vé6r de gerechtelijke
moord; hij gunde zijn beulen de pret niet. De overigen ter dood

_ yeroordeeldenwerden opgehangen.
Ons zwijgen in het graf zal welsprekenderzijn, dan ons spreken

ie in het leven”, zei Spies op het schavot, toen de bevelvoerder der

o trocpenaan den tamboer het sein voor tromgeroftel gaf, om hem
_

onverstaanbaar te maken. Het is inderdaad zoo geworden, hun

_—doodzwijgenis welsprekend geweest. Velen hebben met ons be-

a -grepen, dat daar waar zulke middelen worden toegepast, de argu-

 menten:uitgeputzijn en ook aan die toevlucht van het ruw geweld

ee der brute. machtsmiddelen komt een einde.

Be:Terwijlde dooden in hunne graven te Waldheim rustten en de

aeierangeneneen aantal jaren in den kerker te Joliette hadden



de groote ae van onder bleek ook hier het ee . el.

Een der werkelijke schuldigen offerde zich zelve. Eenraadsheer
doode zich, krankzinnig door wroeging. a de stemi‘inni
volksgeweten sprak steeds. :

a

En eindelijk kon recht geschieden.Een nieuwe goeverneurvan —
Illinois, Altgeld geheeten, beval revisie van het vonnis en « aherziening had plaats. Duidelijk kwamen toen alle honderdenkron-
kelpaden aan het licht en werden de door de slachtofferszelve
reeds blootgelegde verhoudingen nogmaals door dit onderzoekaan-
getoond.

ons. Totalle arbeiders van heel de wereld, tot ons enalle arm rs

loozen in deze burgerlijke maatschappij, gegrond op onderdrukking—

en uitbuiting der onderste lagen, de arbeiders. Hunne stemmen-
spreken tot ons om ons op te maken voor het goede recht en de_ 5

zegepraal der heerlijke beginselen van de socialisatie der productie- —.

middelen en van de gelijkberechtigdheid voor alle menschen.
;

Dat zal het laatste bedrijf van het treurspel zijn, dat zal de wraak—aa
zijn, de triomf der waarachtige beschaving over het onrecht. De|
verleugening van de arbeidende klasse, omgesmeed tot een zege-

praal der waarheid. De maatschappelijke nooden opgeheven en de
economische slavernij, die oorzaak van alle slavernij yernietigd, door
de gemeenschappelijke wil der voortbrengers.

é
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Bij de Uitgevert dezes zijn

De Tockomst-Masteshapsil
s

.445 pag. Vroegere prijs ingen. f

. met de pittigheid en bekwaamheid eigen ;

 pedacteur van een der Fransche anarchistische bla

behoeft dit werk zeker geen aanbeveling.
~

ad

Nagelaten Werken, door M. Draveiiay492
ee,

Vroegere prijs ingen. f 1.60. Deg
stoutmoedige revolutionair, door vijandengevreesd
en door vrienden geterd, zij moeten door de arbei
ders gelezen en herlezen worden...) 404

|

De Fakkeldragers, door Brrnarp Lazare,300

‘Vroegere.prijs ingen. 1.60. De prettige vehiagh¥

trant, waarin hier vol klaarheid de beginselen der |

- anavchisten worden uiteengezét, is al een aanbeveling.
“ Demonisme en Animisme, door E. Shea

oe

250 pag. Vroegere prijs ingen. £1.30. De natuur- |
en ‘historische beschouwing van het ontstaan der }—
godsdienst en de krachtige kritiek op de heden-
daagsche priesterleugen, maken het tot een boek
van werkelijke waarde. od

ae

pei ct tke cae Ws

De Oorspronkelijken, door E. Reenus. Vroegere
prijs ingen. £1.50. Dit boek van 417 pag. biedt de
lezer de vrucht van wetenschappelijk onderzoek van

lange jaren. Het behandelt met volkomen duidelijk- |

heid en op de aangename wijze, aan Reonus eigen,
de natuurvolkeren, hun leven, hun werken, hun vor- |
men van maatschappelijke organisatie,enz.Het boek
dat den naar kennis hongerenden arbeider een juisten
blik zal geven.op dat stuk der historie. . . . .

De Menseh van den Australisechen Bodem,
door E. Reenvs, 436 pag. Vroegere prijs ingen, 7 1.60.

De titel spreekt reeds voor zich zelf. Dit lijvig boek | _
is evenals het voorgaande gewijd aan de geschiedenis
en de wetenschap en men weet: Ructus verstaat dat |
werk uitstekend. Niet dor en droog, maar werkelijk|

boeiend en leerzaam zijn de uiteenzettingen. . . |~
Van Veld, Fabriek en Werkplaats, door P.|

Kroporkmr, 360 pag. Vroegere prijs ingen. f 1.60. |
Dat is een werk dat nog niet lang geleden verscheen,
Het is een samenvatting yan de theorie van den_
bekenden en om zijn werk hooggeschatten anarchis-
tischen propagandist. Dit boek is een opwekking,
een werkelijke leering, .

9. 6. 0.

+>. »
+ ¥ {0

‘typ. Drakkerij.,,DxToexomsr”Middelburg.


